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«Ятим балаларны һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны 

опекага (попечительлеккә) тәэмин итү 

өчен тәрбиягә бала алган гаиләләргә 

айлык акчалата түләү һәм үз 

вазыйфаларын үтәүче опекуннарга яки 

попечительләргә тиешле бүләкләрне бирү 

эшен оештыру турында»  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле 

үзидарә органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан 

Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 19.03.2019 ел, № 21-ТРЗ 

Татарстан Республикасы Законы нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе: 

 - ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны 

опекага (попечительлеккә), тәрбиягә бала алган гаиләләргә айлык акчалата 

түләүне исәпләү һәм түләү, опекуннарга яки попечительләргә тиешле 

бүләкләрне билгеләү буенча эшне оештыру өчен җаваплыны билгеләргә; 

 - 2019 елның 1 апреленнән ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны опекага (попечительлеккә), тәрбиягә бала алган 

гаиләләргә айлык акчалата түләү һәм үз вазыйфаларын үтәүче опекуннарга яки 

попечительләргә туры килә торган акчалата түләү исәпләү һәм түләү буенча 

эшне һәр айның 20 числосына кадәр ай саен оештырырга. 

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлегенә ай саен 05 числосына кадәр 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенә опекага 

(попечительлеккә) бирелгән ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балаларны тәэмин итү өчен ай саен акчалата түләү, шулай ук тәрбиягә 



бала алган ата-аналарга бүләк бирү буенча планлаштырылган  затлар исемлеген 

тапшырырга 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) көненнән 

үз көченә керә дип билгеләргә. 

4. Әлеге карарны Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес 

буенча урнаштырырга: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында " Интернет мәгълүмати-

телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

 5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлегенә йөкләргә. 

 

 

  Җитәкче                                                                                      Р.Л. Исланов 
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