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Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «ятим балалар һҽм ата-ана 

тҽрбиясеннҽн мҽхрүм калган балалар ҿчен 

оешмаларда булган балаларны Россия 

Федерациясе территориясендҽ даими 

яшҽүче балигъ булган гражданнар 

гаилҽлҽренҽ вакытлыча бирү мҿмкинлеге 

турында бҽялҽмҽ бирү «дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүнең административ регламентын 

раслау хакында " гы 83пи номерлы 

карарына үзгҽрешлҽр кертү турында»  

          

 

Дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽренең хезмҽттҽ үз-үзен тотуга куелган 

талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын тҽртипкҽ салу буенча Татарстан 

Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ министрлыгының комиссиясе утырышы 

протоколы (23.04.2013), Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2016 елның 21 июнендҽге 96пи номерлы 

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү 

административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау турында» 

Карар бирҽм:  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «ятим балалар һҽм ата-ана каравыннан мҽхрүм калган балалар 

ҿчен оешмаларында булган балаларны Россия Федерациясе территориясендҽ 

даими яшҽүче, Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һҽм попечительлек бүлеге тарафыннан вакытлыча бирү мҿмкинлеге 

турында бҽялҽмҽ бирү «дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең административ регламентын 

раслау хакында» гы 83пи номерлы карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1) 1 нче кушымтаны яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ (кушымта итеп бирелҽ)); 

1.2) 3 нче кушымтаны яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ (кушымта итеп бирелҽ )); 

1.3) 4 нче кушымтаны яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ (кушымта итеп бирелҽ )); 

1.4) 6 нчы кушымтаны ҿстҽргҽ (кушымта итеп бирелҽ). 



2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru  һҽм  «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында "  Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге 

адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

         3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һҽм 

попечительлек бүлегенҽ йҿклҽргҽ. 

 

 

Җитҽкче                                                                                                  Р. Л. Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 нче кушымта  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2010 елның 21 февралендҽге 83п номерлы 

карарына 

(карар редакциясендҽ  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы башкарма комитеты 

исеменнҽн _______2019 № ___пи)  

 

 

 
Рҽвеш 

Опека һҽм попечительлек органына 

кемнҽн___________________________ 
 (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 

 
Гражданның баланы (балаларны) гаилҽгҽ вакытлыча тапшыру мҿмкинлеге турында опека 

һҽм попечительлек органы бҽялҽмҽсе бирү турындагы гаризасы 

Мин,  ________________________________________________________ 

      (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), шул исҽптҽн элегрҽк 

именительном падеже) 

_____________________________________________________________ 
                                        (кҿне, ае, елы  һҽм туган жире) 

 

Гражданлыгы_____________шҽхесне раслаучы  документ: ___________ 

______________________________________________________________ 
(серия, номер, кайчан һҽм кем тарафыннан бирелгҽн) 

 

Яшҽү урыны, адресы_____________________________________________   

__________________________________________________________________ 
(яшҽү урынын теркҽү белҽн расланган, яшҽү урынының тулы адресы күрсҽтелҽ, ул юк икҽн, 

прочерк куела) 

Тору урыны, адресы  _____________________________________________ 
(теркҽлү белҽн расланган яшҽү урыны булса, шул исҽптҽн теркҽлү расланган тору урыны 

булса да, тутырыла. Тору урынының тулы адресы күрсҽтелҽ,ул булмаган очракта прочерк 

куела) 

 

Фактта яшҽү урыны, адресы __________________________________________  
 (тутырыла, ҽгҽрдҽ фактта яшҽү урыны адресы тору 

урыны адресы яки булу урыны белҽн туры килмҽсҽ яки теркҽлү белҽн расланган яшҽү урыны 

һҽм тору урыны булмаса,) 

 

(элек яшҽгҽн Россия Федерациясе субъектларын күрсҽтергҽ, шул исҽптҽн  Совет 

Армиясендҽ, Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ хезмҽт иткҽн, укыганда) 

 

Телефон номеры  ___________________________________________________ 
(булса күрсҽтелҽ) 

Хҿкемгҽ тартылганлык (булмау) һҽм (яки) җинаять эзҽрлеклҽве факты булу (булмау) 

турында мҽгълүмат: 

 



 

шҽхеснең тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ, ирегенҽ, намусына һҽм абруена, шҽхеснең җенси 

кагылгысызлыгына һҽм җенси ирегенҽ, гаилҽгҽ һҽм балигъ булмаганнарга каршы, 

халыкның сҽламҽтлегенҽ һҽм иҗтимагый ҽхлагына, шулай ук кешелек дҿньясы һҽм 

иминлеге, иҗтимагый куркынычсызлыкка каршы җинаятьлҽр ҿчен хҿкем ителмҽдем.,  

 

 

 

тормыш һҽм сҽламҽтлеккҽ, шҽхеснең ирегенҽ, намусына һҽм абруена, шҽхеснең җенси 
кагылгысызлыгына һҽм җенес ирегенҽ, гаилҽгҽ һҽм балигъ булмаганнарга, халык 
сҽламҽтлегенҽ һҽм иҗтимагый ҽхлакка каршы, шулай ук иҗтимагый куркынычсызлыкка, 
тынычлыкка һҽм кешелекнең иминлегенҽ каршы җинаятьлҽр ҿчен җинаять эзҽрлеклҽвенҽ 
дучар ителмҽдем һҽм җҽзаланмадым. 

 
 авыр яки аеруча авыр җинаятьлҽр ҿчен хҿкем ителмҽгҽн яки түлҽнмҽгҽн хҿкем ителмим 

 
Гражданның яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн гражданнар турында мҽгълүмат 

№ Фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булганда) 

 

Туган 

елы 

Балага карата 

кардҽшлек 

 

Кайсы вакыттан 

бирле теркҽлде 

һҽм яши 

     

     

     

     

     

 

 

 
баланы (балаларны) вакытлыча гаилҽгҽ тапшыру мҿмкинлеге турында бҽялҽмҽ бирүегезне 

сорыйм) 

 

 
баланы (балаларны) вакытлыча гаилҽгҽ тапшыру мҿмкинлеге турында бҽялҽмҽ бирүегезне 

сорыйм) 

    __________________________________________________________________ 
                (баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), саны, ае, туган елы) 

 

Торак шартлары, сҽламҽтлегем һҽм эш характеры миңа вакытлыча баланы (балаларны) үз 

гаилҽмҽ алырга мҿмкинлек бирҽ. 

 

Үзем турында ҿстҽмҽ рҽвештҽ түбҽндҽгелҽрне хҽбҽр итҽ алам: 

 

(гражданның балалар тҽрбиялҽүдҽ кирҽкле белем һҽм күнекмҽлҽре, мҽгълүматлары булуы 

күрсҽтелҽ Россия Федерациясе территориясендҽ ата - ана тҽрбиясеннҽн мҽхрүм калган 

баланы үз гаилҽсенҽ тҽрбиягҽ алырга телҽүче затларны ҽзерлҽү турында) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мин, _________________________________________________________________________ 

  

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) минем шҽхси мҽгълүматларымны эшкҽртүгҽ 

һҽм куллануга ризалык бирҽм  ҽлеге гаризада минем тарафтан бирелгҽн документларда да. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



Гаризага белҽн түбндҽге документларны  бирҽм: 

 шҽхесне раслаучы документның күчермҽсе 
 

 Ачык формада йогышлы авырулар яки психик авырулар, наркомания, токсикомания, 

алкоголизм булмау турында дҽвалау-профилактика оешмасы белешмҽсе яки уллыкка 

(кызлыкка), ятим балаларны һҽм ата-ана каравыннан мҽхрүм калган балаларны тҽрбиягҽ 

(попечительлеккҽ) алырга телҽүче гражданнарны медицина тикшерүе нҽтиҗҽлҽре турында 

№ 164/у формасы буенча бҽялҽмҽ (бҽялҽмҽ)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 нче кушымта  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2010 елның 21 февралендҽге 83п номерлы 

карарына 

(карар редакциясендҽ  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы башкарма комитеты 

исеменнҽн _______2019 № ___пи)  

 
 

 

 

Опека һҽм попечительлек  

органы бланкы  

 

Акт тҿзү кҿне_______________ 

 

 

Россия Федерациясе территориясендҽ даими яшҽүче 

гражданинның тормыш шартларын тикшерү акты 

 

Тикшерү кҿне «___ » _______________________20___ ел. 

Тикшерү үткҽргҽн затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), вазыйфасы 

 

 

Яшҽү шартлары тикшерелде  ______________________________________________________ 

                                      (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), туган кҿне) 

 

Шҽхесне раслаучы документ  ____________________________________________________ 

                               (серия, номер, кайчан һҽм кем тарафыннан бирелгҽн) 

Туган жире һҽм кҿне  ___________________________________________________________ 

 

Яшҽү урыны адресы  ___________________________________________________________ 

                (теркҽлү белҽн расланган яшҽү урыны адресы) 

 

Фактта яшҽү һҽм тикшерү үткҽрү урыны адресы ______________________________________   

 

(тутырыла, ҽгҽрдҽ яшҽү урыны адресы тору урыны адресы яки булу урыны белҽн туры 

килмҽсҽ яки теркҽлү белҽн расланган яшҽү урыны һҽм тору урыны булмаса,) 

Белеме  ______________________________________________________________________ 

 

Һҿнҽри эшчҽнлек  _____________________________________________________________ 

 

 

(эш урыны күрсҽтелгҽн адресы, эш вазыйфасы, эш телефоны) 

 

Яши торган торакнын зурлыгы___________________________________________________  

Яшҽү шартлары тикшерелде  ___________________________________________________ 

                   (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), туган кҿне) 

Яши торган торак мҽйданы  __________________________________________________ , 

                              (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 

 



кв. м ______________тҽшкил итҽ, ____________ бүлмҽлҽрдҽн тора, һҽр бүлмҽнең 

күлҽме:________ кв. м,_____________ кв. м,___________________ кв. м,______________ 

.___________катлы йортнын _______________ катында урнашкан  

 

Йортның сыйфаты (аерым алганда, кирпеч, панель, агач; яхшы хҽлдҽ, тузган, авария хҽлендҽ; 

бүлмҽлҽр коры, якты, аерым, тҽрҽзҽлҽр саны) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Йортны һҽм торак мҽйданын тҿзеклҽндерү (аерым алганда, суүткҽргеч, канализация, нинди 

җылылык, газ, ванна, лифт, телефон) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Торак мҽйданының хуҗасы (яллаучы) булып тора __________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(гражданинга карата фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), туганлык дҽрҽҗҽсе) 

 

Торак бинадан файдалану хокукын, торак бинадан файдалану хокукы срогын раслаучы 

документлар  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(торак урыны башка затлар милкендҽ булса, тутырыла) 

 

Торак мҽйданның санитар-гигиеник торышы (яхшы, канҽгатьлҽнерлек, канҽгатьлҽнерлек 

түгел):  ____________________________________________________________________ 

 

Бала ҿчен аерым бүлмҽ, почмак, йокы, уеннар, дҽреслҽр, шҽхси ҽйберлҽр булу 

 

Фамилиясе, исеме, 

атасының исеме 

(булганда) 

 

Туган елы Эш урыны, эш 

вазыйфасы, яки  

уку урыны 

Кардашлек Кайчаннан 

бирле яши  

ҽлеге торак 

мҽйданда 

     

     

     

Гражданның гаилҽ ҽгъзалары арасында узара мҿнҽсҽбҽтлҽре 

_____________________________________________________________________________ 

(аерым алганда, гаилҽ ҽгъзалары арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр характеры, балалар белҽн 

аралашу үзенчҽлеклҽре, балаларнын үзара мҿнҽсҽбҽтлҽре) 

 

Гражданның үз гаилҽсенҽ баланы (балаларны) вакытлыча тапшыру ҿчен  анлатмасы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (аерым алганда, балаларнын саны, яше күрсҽтелгҽн булу, балалар белҽн 

аралашу тҽҗрибҽсе, гаилҽ ҽгъзалары арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр, якын туганнары булу һҽм 

аларның баланы (балаларны) гаилҽгҽ вакытлыча тапшыруга мҿнҽсҽбҽте; гаилҽгҽ башка 

балаларны вакытлыча урнаштыру тҽҗрибҽсе; балалар тҽрбиялҽүдҽ гражданның кирҽкле 

белемнҽре һҽм күнекмҽлҽре булу; гражданның уллыкка алучы яки опекун (попечитель) булу 

мҿмкинлеге турында опека һҽм попечительлек органы бҽялҽмҽсе булу; үз гаилҽсенҽ тҽрбиягҽ 

бала алырга телҽүче затларны ҽзерлҽү узу турында белешмҽлҽр; 



Россия Федерациясе территориясендҽ ата-ана каравыннан мҽхрүм калган балаларны 

психологик яктан тикшерү) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Гражданинның яшҽү шартлары  _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(канҽгатьлҽнерлек/канҽгатьлҽнерлек түгел, чын хҽллҽрне күрсҽтеп) 

 

 

Тикшерү үткҽргҽн затның имзасы 

______________________________           __________________            ________________ 

                                                                                  (имза)                                   (Ф. И. ат.и.) 

   

(Россия  Федерациясе  субъектынын 

опека һҽм попечительлек органының 

вҽкалҽтле вҽкиле яисҽ җирле үзидарҽ 

органы (ҽгҽр федераль законнар 

нигезендҽ, Россия Федерациясе 

субъекты законы белҽн җирле үзидарҽ 

органнарынаопека һҽм попечительлек 

буенча вҽкалҽтлҽр 

бирелгҽн булса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 нче кушымта Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 21.02.2019 ел, № 83пи карарына 

(Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2012 

елның 7 маендагы Карары 

редакциясендҽ)_______2019 № ___ я)  

 

Рҽвеш 

 

 

Опека һҽм попечительлек органы бланкы  

 

Бҽялҽмҽ тҿзү кҿне 

 

 

Россия Федерациясе территориясендҽ даими яшҽүче граждан гаилҽсенҽ баланы (балаларны) 

вакытлыча тапшыру мҿмкинлеге турында опека һҽм попечительлек органы нҽтиҗҽсе 

 

 

 

Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Туган кҿне ________________ 

Яшҽү урыны адресы __________________________________________________ 

                                        (теркҽлү белҽн расланган яшҽү урыны адресы) 

Фактта яшҽү урыны адресы ____________________________________________ 

(фактта яшҽү урыны адресы яшҽү урыны адресы яки тору урыны белҽн туры килмҽсҽ яки 

теркҽлү белҽн расланган яшҽү урыны һҽм тору урыны булмаса, тутырыла) 

 

Гаилҽнең характеристикасы (аерым алганда, составы, яше күрсҽтелгҽн балаларның булуы, 

балалар белҽн аралашу тҽҗрибҽсе, гаилҽ ҽгъзалары арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр, якын 

туганнары булу һҽм аларның баланы (балаларны) гаилҽгҽ вакытлыча тапшыруга 

мҿнҽсҽбҽте)_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Белеме һҽм һҿнҽри эшчҽнлеге ___________-_________________________________________ 

 

Сҽламҽтлек торышының характеристикасы (гомуми сҽламҽтлек торышы, авырулары 

булмавы, баланың (балаларның) гаилҽгҽ вакытлыча тапшырылуына комачаулаучы авырулар 

булмау) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ни ҿчен баланы (балаларны) гаилҽгҽ вакытлы тапшыру турында 

анлатма_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Граждан тарафыннан тапшырылган документларда __________________________________ 

                                                                     (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 

баланы (балаларны) аның гаилҽсенҽ вакытлыча тапшыруны тоткарлаучы шартлар 

________________________________________________________________________________ 

                                     (Юк/бар, конкрет хҽллҽрне күрсҽтеп) 

 

Граждан гаилҽсенҽ баланы (балаларны) вакытлыча тапшыру мҿмкинлеге турында бҽялҽмҽ 

________________________________________________________________________________ 



                                       (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 

________________________________________________________________________________ 

   (гражданинның торак урынында булмаса, бҽлки/мҿмкин түгел сҽбҽплҽрен күрсҽтеп) 
 

 

 

     

(Россия Федерациясе субъектынын 

опека һҽм попечительлек 

органының вҽкалҽтле вҽкиле яисҽ 

җирле үзидарҽ органына (ҽгҽр 

федераль законнар нигезендҽ, 

Россия Федерациясе субъекты 

законы белҽн җирле үзидарҽ 

органнарына опека һҽм 

попечительлек буенча вҽкалҽтлҽр 

бирелгҽн булса) 

 (имза)  (Ф.И.Ат.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 нчы кушымта 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

21.02.2019 ел, № 83пи карарына 

 

                                                                                                                      Рҽвеш 

 

Россия Федерациясе территориясендҽ даими яшҽүче гражданнар гаилҽлҽренҽ 

балаларны вакытлыча тапшыруны исҽпкҽ алу кенҽгҽсе 

 

 

Башланды:  

Тҽмам:  

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О., туган 

кҿне 

Гражданин 

Ф.И.Ат.и.) 

баланы 

граждан 

гаилҽсенҽ 

тапшыру 

кҿне 

Граждан 

гаилҽсендҽ 

баланың 

вакытлыча 

булу 

вакыты 

Баланың 

ятим 

балалар һҽм 

ата-ана 

каравыннан 

мҽхрүм 

калган 

балалар 

оешмасына 

ҽйлҽнеп 

кайту 

датасы 

Граждан 

гаилҽсендҽ 

баланың 

вакытлыча 

тору урыны 

Оешма 

җитҽкчесе 

боерыгының 

номеры һҽм 

датасы ятим 

балалар һҽм 

калган 

балалар ҿчен 

ата-ана 

каравыннан 

башка, баланы 

гражданин 

гаилҽсенҽ 

вакытлыча 

тапшыру 

турында 

Гражданин 

имзасы 

Граждан 

гаилҽсенҽ 

вакытлыча 

бала биргҽн 

җаваплы 

хезмҽткҽр 

имзасы 

Искҽрмҽ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           



 


