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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек 

бүлеге тарафыннан муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентларына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Муниципаль норматив хокукый актларны законнарга туры китерү 

максатларында КАРАР БИРӘМ : 

 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге балигъ булмаган зат мәнфәгатьләрендә 

опекунга торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 

февралендәге 66пи номерлы карарына кертергә: 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан опекунга, эшкә 

яраксыз зат мәнфәгатьләрендә, торак хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 08.04.2013 ел, 69пи номерлы 

карары белән расланган административ регламенты". 

2.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагы баланың мөлкәте белән алыш-

биреш ясауга рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» 2019 ел, 21 февраль, 67пи номерлы  карарына 

кертергә. 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 08.04.2013 ел, 69пи номерлы карары белән расланган Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек 

бүлеге карамагындагы баланың мөлкәте белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты". 



 

3.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагы опекунга яки попечительгә 

«түбәндәге үзгәрешләр» дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» 2019 елның 21 февралендәге 68 нче карарына 

кертергә 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге опекунга яки попечительгә 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 08.04.2013 ел, 69пи номерлы карары белән расланган опекунга 

яки попечительгә мирас хокукларына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты». 

4.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагы опекунга яки попечительгә 

«Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге карамагындагы баланы саклау счетыннан файдалануга 

рөхсәт бирү» дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» 2019 елның 21 февралендәге 69пи номерлы карарына кертергә. 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге опекунга яки попечительгә 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 08.04.2013 ел, 69пи номерлы карары белән расланган опекун һәм 

попечительгә Саклык счетыннан файдалануга рөхсәт бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты ». 

5.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагы опекунга торак бирүгә рөхсәт 

бирү «Дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 

2019 елның 21 февралендәге 70пи номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр 

кертү:        Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

« Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге опекунга опекунга торак бирүгә 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 08.04.2013 ел,  

69пи номерлы карары белән расланган административ регламенты ». 

6.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 21.02.2019 ел,  71пи номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 



«Яшәү урыны алмашуга бәйле рәвештә опекунга, опекунга опекунны 

яшәү урыны буенча теркәү учетыннан төшерүгә рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты ». 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 08.04.2013 ел, 69пи номерлы карары белән расланган яшәү 

урыны алмаштырылуга бәйле рәвештә опекунга яшәү урыны буенча опекунга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты». 

Карарның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 1 июлендәге "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентларына үзгәрешләр кертү турында гы 

107пи номерлы карарының 22 пункты». 

7.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагы кеше 

мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсе төзүгә рөхсәт бирү «дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 

21 февралендәге 72пи номерлы карарына кертергә: 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә   : 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагы зат 

мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 08.04.2013 69пи номерлы карары 

белән расланган административ регламенты». 

8.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан «суд тәртибендә эшкә сәләтсез 

яки эшкә сәләтсез дип танылган балигъ булмаган заттан опека һәм 

попечительлек билгеләү һәм опекун яки попечитель билгеләү» дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 

февралендәге 81пи номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертү турында " 

гы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге. 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 08.04.2013 ел, 69пи номерлы карары белән расланган «Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан опека яки попечительлек билгеләү 

һәм суд тәртибендә эшкә сәләтсез яисә эшкә сәләтсез дип танылган балигъ 



булмаган затка опека яки попечитель билгеләү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты». 

9.«Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан психоневрология тибындагы интернат-

йортларда тәрбияләнүчеләрне стационар хезмәт күрсәтүгә җибәрү турында 

карарлар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын 

раслау турында» Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

Карарның 2 пунктындагы икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан психоневрология 

тибындагы интернат-йортларда тәрбияләнүчеләрне стационар хезмәт күрсәтүгә 

җибәрү турында карарлар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 08.04.2013 ел, 69 пи номерлы карары. 

10. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлегенә йөкләргә. 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                                   В.И. Токранов 
 


