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Секторлар турында нигезләмәне 

раслау турында 

 

        Муниципаль заказ буенча секторның, опека һәм попечительлек секторының 

эшчәнлеген оештыру һәм координацияләү максатларында, Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

   1. Муниципаль заказ буенча сектор турында нигезләмәне расларга (Кушымта 

№1). 

   2. Опека һәм попечительлек секторы турындагы нигезләмәне расларга 

(Кушымта №2). 

   3. Муниципаль заказ буенча сектор, опека һәм попечительлек секторы турында 

расланган нигезләмәләрне әлеге структур бүлекчәләр хезмәткәрләренә җиткерергә. 

   4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгыма алам. 

 

 

Җитәкче                                                                                         С.П. Самонина                                                                
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Кушымта №1 

Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына   

13 июнь 2019 ел №431 

        

            

                     Муниципаль заказ буенча сектор турында 

                                    НИГЕЗЛӘМӘ 

 

                 1.Гомуми нигезләмәләр 

           1.1. Муниципаль заказ секторы Ютазы муниципаль районы Башкарма    

комитетының структур бүлекчәсе булып тора. 

  1.2. Муниципаль заказ буенча сектор Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитетының товарлар сатып алу, эшләр башкару, Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районының муниципаль заказчылары ихтыяҗлары өчен 

хезмәт күрсәтү өлкәсендәге эшчәнлеген хокукый тәэмин итә. 

  1.3. Муниципаль заказ секторы турыдан-туры Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасарына буйсына. 

  1.4. Үз эшчәнлегендә сектор түбәндәгеләргә таяна: 

  а) Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Конституцияләренә; 

  б) 2013 елның 5 апрелендәге «Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә 

контракт системасы турында"гы  44-ФЗ санлы Федераль законга; 

  в) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарының, җирле үзидарә органнарының башка норматив-хокукый 

актларына; 

  г) хокукый мәсьәләләр буенча норматив документларга һәм методик 

материалларга; 

  д) «Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты турында"гы 

Нигезләмәгә; 

  е) әлеге Нигезләмәгә. 

  1.5. Муниципаль заказ буенча сектор эшчәнлеге сектор мөдиренең хезмәт 

эшчәнлеге мәсьәләләрен һәм коллегиальлек мәсьәләләрен хәл итүдә , үзенә 

йөкләнгән вазифаларны тиешенчә үтәүдә шәхси җаваплылыгы нигезендә 

башкарыла. 

   1.6. Муниципаль заказ буенча сектор үз эшчәнлеген Ютазы муниципаль 

районы дәүләт хакимиятенең территориаль органнары, җирле үзидарә 

органнары, башка оешмалар, Ютазы муниципаль районы Советы һәм 



Башкарма комитетының структур бүлекчәләре белән берлектә гамәлгә 

ашыра. 

   1.7. Муниципаль заказ буенча секторның структурасы һәм штат 

расписаниесе Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

тарафыннан билгеләнгән штат расписаниесе һәм хезмәткә түләү фонды 

чикләрендә раслана һәм хәл ителгән бурычларга һәм эш юнәлешләренә бәйле 

рәвештә үзгәрергә мөмкин. 

 

               2. Муниципаль заказ буенча секторның төп бурычлары 

   2.1. Муниципаль заказ буенча секторның төп бурычлары булып тора:  

  а) Ютазы муниципаль районының муниципаль заказчылары ихтыяҗлары 

өчен товарлар алып килүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә сатып 

алуларны (организация закупок) оештыру;  

  б) сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитетының бердәм комиссиясе эшендә катнашу;  

  в) башка бурычларны хәл итү. 

 

          3. Муниципаль заказ буенча секторның төп функцияләре 

  3.1. Муниципаль заказ секторы үз компетенциясе кысаларында түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашыра: 

  1) Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүне 

гамәлгә ашыру өчен заказ бирүчеләрнең гаризаларын кабул итә; 

  2) тәкъдим ителгән гаризаны (заявканы) туры килүгә тикшерә; 

  3) заказ бирүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүне 

гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны һәм документларны соратып ала 

һәм кабул итә; заказ бирүчегә, кимчелекләрне бетерү өчен кире кайтару 

сәбәпләрен күрсәтеп, гаризаны тиешле дәрәҗәгә җиткерү өчен кире кайтара. 

Тәэмин итүчене (подрядчы, башкаручы) билгеләү өчен гаризаны кире 

кайтаруга нигезләр  булып түбәндәгеләр тора: 

    - тәкъдим ителгән  тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә 

гаризаның билгеләнгән формага туры килмәве; 

    - тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә гариза составында 

тиешле документларны тапшырмау; 

  - тәкъдим ителгән документларда күрсәтелгән мәгълүматларның туры 

килмәвен, ә нәкъ менә бирелгән документларда күрсәтелгән белешмәләр 

арасында каршылыкларның булуын ачыклау; 

  4) заказчы  документларны кире кайтару турында гариза тапшырган 

очракта, заказчыга документларны кире кайтара; 



  5) әлеге документлар билгеләнгән таләпләргә туры килгән очракта, сатып 

алу турында белдерү кәгазе (извещение) һәм документлар эшләүне гамәлгә 

ашыра; 

 6) тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү өчен 

2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белән каралган 

процедураларны башкара: 

  - сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында 

сатып алуларны башкару турында хәбәрләрне әзерләүне һәм урнаштыруны 

тормышка ашыра; 

  - сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында 

сатып алулар турында документлар урнаштыруны гамәлгә ашыра; 

   - заказ бирүчедән, тәкъдимнәр запросын үткәрүдән тыш, тәэминатчының  

(подрядчы, башкаручы) билгеләүне кире кагу турында мөрәҗәгать алган 

очракта, сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми 

сайтында тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүне 2013 елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән тәртиптә 

гамәлдән чыгару турында хәбәр урнаштыра; 

  - заказ бирүчедән сатып алуга үзгәрешләр кертү турында мөрәҗәгать 

алынганда, тәкъдимнәр запросын уздырудан тыш, сатып алу турында 

белдерү һәм документациягә үзгәрешләр кертә һәм әлеге мәгълүматны сатып 

алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында 2013 

елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән 

тәртиптә урнаштыра; 

  -  заказ бирүчегә сатып алу катнашучысының сатып алу турында 

документының нигезләмәләрен аңлату турында соравын җибәрә;  

 - заказчы тәкъдим иткән мәгълүмат нигезендә сатып алу турындагы 

документлар нигезләмәләренә аңлатмалар әзерли һәм аларны сатып алулар 

өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән билгеләнгән тәртиптә рәсми сайтында 

урнаштыра; 

  - сатып алулар катнашучыларыннан тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) 

билгеләүдә катнашу өчен гаризалар ала һәм терки, аларны алуны раслый һәм 

аларның саклануын тәэмин итә, заявкаларда булган мәгълүматларның 

конфиденциальлеген тәэмин итә; 

 - сатып алуда катнашу өчен электрон мәйданчык операторыннан гаризалар 

ала, гаризаларда булган мәгълүматларның конфиденциальлеген тәэмин итә; 

  - сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия эшчәнлеген 

оештыру-техник яктан тәэмин итә, аерым алганда: 



  - Бердәм комиссия рәисе кушуы буенча Бердәм комиссия әгъзаларына 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыруга белдерү һәм документлар белән 

билгеләнгән Бердәм комиссия утырышы урыны, көне һәм вакыты турында 

хәбәр итә; 

  - сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча Бердәм комиссиядән кергән 

беркетмәләрне Россия Федерациясе законнарында, 2013 елның 5 апрелендәге 

44-ФЗ номерлы Федераль законда һәм районның муниципаль хокукый 

актларында электрон мәйданчыкта һәм сатып алулар өлкәсендә бердәм 

мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итә; 

     - Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия беркетмәләренең 

күчермәләрен заказчы адресына тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләү 

процедурасын үткәрү барышында Бердәм комиссия төзегән күчермәләрен җибәрә. 

      7) сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында законнарда 

билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда, техник мөмкинлек булганда, бердәм 

мәгълүмати системада һәм электрон мәйданчыкта заказчы исеменнән Бердәм 

мәгълүмат системасын кулланып, контракт проектын үз имзаларыннан башка 

урнаштыра, ул контракт проектына яисә сатып алу турында белешмәгә теркәлә 

торган контракт проектын, сатып алулар катнашучысы тәкъдим иткән контракт 

бәясен, товар турында мәгълүмат (товар тамгасы һәм (яисә) товарның конкрет 

күрсәткечләренә  катнашучының электрон процедурада күрсәтелгән соңгы 

тәкъдимнәре теркәлгән контракт проектын кертү юлы белән төзелә. 

         8) сатып алу процедураларын үткәрү барышында төзелгән документларны 

саклауны гамәлгә ашыра. 

 

                                       4. Төп хокуклары һәм бурычлары 

 

4.1 Муниципаль заказ секторы мөдире хокуклары һәм бурычлары Россия 

Федерациясе закончалыгы, «Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты 

турында» Нигезләмә, Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре, вазыйфаи инструкцияләр 

белән билгеләнә.  

4.2 Муниципаль заказ секторы мөдире бурычлы:  

а) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль законнарны, Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларын, Татарстан Республикасы 

Конституциясен, Татарстан Республикасының законнарын һәм башка норматив 

хокукый актларын, Ютазы муниципаль районы Башлыгының норматив хокукый 

актларын, Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең норматив 

хокукый актларын үтәргә һәм аларның үтәлешен тәэмин итәргә; 

б) гражданнарның һәм оешмаларның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен үтәргә; 

в) үзенә йөкләнгән функцияләрне башкарырга;  



г) сектор компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә;  

д) җитәкчелек кушуы буенча тиешле вәкаләтләргә ия федераль башкарма 

хакимият органнарының, Россия Федерациясе субъектларының башкарма 

хакимияте органнарының һәм җирле үзидарә органнарының, юридик һәм физик 

затларның запросларына һәм хатларына җавап әзерләргә; 

е) үз эшчәнлеген матди-техник чаралар, шулай ук югары дәрәҗәдәге 

квалификация һәм җаваплылык ярдәмендә камилләштерергә;  

ж) секторга керә һәм/яки алар әзерли торган документларда булган 

белешмәләрнең конфиденциальлеген сакларга.  

4.3 Муниципаль заказ секторы мөдире хокуклы:  

а) башкаручыларга эшләп бетерү өчен Россия Федерациясе законнарына 

каршы килүче документларны кире кайтарырга; 

б) җитәкчелек каравына норматив документлар эшләү турында тәкъдимнәр 

кертергә;  

в) Ютазы муниципаль районының муниципаль заказ бирүчеләрдән сектор 

эше өчен кирәкле документларны алырга; 

г) сектор компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча сөйләшүләрдә 

катнашырга һәм дәүләт хакимияте органнары,җирле үзидарә органнары белән  

язышырга. 

 

5. Муниципаль заказ буенча сектор эшчәнлеген оештыру 

5.1. Муниципаль заказ секторы Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе боерыгы белән вазифага билгеләнә һәм вазифадан азат ителә 

торган сектор мөдиреннән тора. 

5.2. Сектор мөдире секторга йөкләнгән функцияләрне үтәү өчен шәхси 

җаваплылык тота. 

5.3. Муниципаль заказ буенча сектор мөдире расланган вазыйфаи 

инструкцияләр нигезендә вазыйфаи бурычларны башкара.  

 

         6. Йомгаклау нигезләмәләре 

Сектор хезмәткәрләренең хокуклары, вазыйфаи бурычлары, җаваплылыгы, 

хезмәт шартлары һәм социаль гарантияләре хезмәт турында Россия Федерациясе 

законнары, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары, район 

Башкарма комитетының һәм Ютазы муниципаль районы башлыгының норматив 

хокукый актлары, әлеге нигезләмә, вазыйфаи инструкцияләр белән билгеләнә.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

Кушымта №2 

2019 елның 13 июне №431 

 

 

Опека һәм попечительлек секторы турында 

                                             НИГЕЗЛӘМӘ 

 

                                 1.Гомуми нигезләмәләр 

 

     1.1. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек секторы Ютазы муниципаль районында яшәүче балаларның һәм 

эшкә сәләтсез яисә эшкә сәләтләре чикләнгән гражданнарның төп гарантияләрен, 

хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тормышка ашыру белән бәйле рәвештә 

барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне җайга сала.   

      1.2. Опека һәм попечительлек секторы, Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитетының, юридик зат статусыннан башка, мөстәкыйль структур бүлекчәсе 

булып тора, аның эшчәнлеген район Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль 

мәсьәләләр буенча урынбасары координацияли.  

       1.3. Опека һәм попечительлек секторы үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе 

һәм Татарстан Республикасы Конституцияләренә, БМОның  «Бала хокуклары 

турында" Конвенциясенә, Россия Федерациясе Гражданлык, Гаилә кодексларына, 

«Опека һәм попечительлек турында» Федераль Законга, «Татарстан 

Республикасында опека һәм попечительлек секторлары эшчәнлеген оештыру 

турында" Татарстан Республикасы Законына , «Татарстан Республикасында 

муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына опека һәм попечительлек 

өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 

Татарстан Республикасы Законына, Россия Федерациясенең һәм Татарстан 

Республикасының башка законнарына һәм норматив хокукый актларына, «Ютазы 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставына, Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәгә, Ютазы муниципаль районы 

Советының һәм Башкарма комитетының норматив хокукый актларына, шулай ук 

әлеге Нигезләмәгә  таяна.                                     1.4. Опека һәм попечительлек 

секторы үз вәкаләтләре чикләрендә белем бирү, медицина учреждениеләре 

җитәкчеләре, эчке эшләр бүлеге һәм башка органнар һәм оешмалар, шулай ук 

Ютазы муниципаль районы Советы, Башкарма комитетының структур 

бүлекчәләре, Ютазы муниципаль районы составына керүче җирлекләр белән тыгыз 

элемтәдә тора. 

          1.5. Балигъ булмаганнарга карата опека һәм попечительлек белгече 

вазыйфасы 8 мең кешегә (туганнан алып 18 яшькә кадәр) бер вазифа исәбеннән 

билгеләнә, әмма муниципаль берәмлеккә ике вазифадан да ким билгеләнергә тиеш 

түгел. Суд тарафыннан эшкә сәләтсез яки чикләнгән сәләтле дип танылган затларга 

опека һәм попечительлек белгече вазыйфасы 100 мең өлкән кешегә бер вазифа 



исәбеннән билгеләнә, әмма муниципаль районга бер вазифадан ким булырга тиеш 

түгел. 

  1.6. Балигъ булмаганнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 

яклауга кагылышлы барлык аеруча  катлаулы, шул исәптән бәхәсле мәсьәләләр 

район Башкарма комитеты каршындагы Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча коллегиаль район комиссиясе тарафыннан карала. 

                       2. Опека һәм попечительлек секторының төп бурычлары 

 

            2.1. Опека һәм попечительлек секторының төп бурычлары булып тора: 

              - Ютазы районында яшәүче балаларның төп гарантияләрен, хокукларын 

һәм законлы мәнфәгатьләрен тормышка ашыру; 

             - Ютазы районында яшәүче суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип танылган 

затларның төп гарантияләрен, хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тормышка 

ашыру; 

 

                         3. Опека һәм попечительлек секторының төп функцияләре 

           3.1. Опека һәм попечительлек секторы түбәндәге функцияләрне башкара: 

            - дәүләт яклавына мохтаҗ ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балаларны (уку, медицина учреждениеләре администрациясе, эчке эшләр 

органнары, башка оешмалар һәм аерым гражданнар аша) системалы ачыклау һәм 

исәпкә алуны оештыра); 

            - социаль ятимлекне, балалар белән рәхимсез мөгамәләне профилактикалау 

эшен оештыра; 

           - ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган һәм дәүләт яклавына мохтаҗ 

балаларны, опекуннар (попечительләр), уллыкка алучылар, тәрбиягә бала алучылар 

булырга теләк белдергән затларны торак-көнкүреш шартларын һәм тәрбияләү 

шартларын тикшерә; 

          - вәкаләтле органнар, оешмалар һәм аерым гражданнар белән берлектә ата-

ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны вакытлыча урнаштыруны, шулай ук 

аларның мөлкәтен һәм торак урыннарын саклауны тәэмин итә; 

         - уллыкка алучылар, опекуннар (попечительләр), тәрбиягә бала алучы ата-

аналар булырга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданнарының исәбен 

алып бара һәм районда яшәүче гражданнарның әлеге бурычларны үтәргә 

мөмкинлекләре турында бәяләмә әзерли; 

         - ятим балаларны, ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны һәм тиешле 

шартлары булмаган балаларны гаиләдә, опекага (попечительлеккә) алу өчен, 

тәрбиягә алынган гаиләгә, уллыкка алу өчен, ә мондый мөмкинлек булмаганда, 

тиешле тәрбия, дәвалау учреждениесенә, халыкны социаль яклау учреждениесенә 

яки башка шундый ук учреждениегә документлар әзерләүне һәм урнаштыруны 

гамәлгә ашыра; 

         - гаиләгә тәрбиягә тапшырылырга тиешле балигъ булмаган бала ачыкланган, 

әмма район территориясендә уллыкка (кызлыкка), опекунлыкка (попечительлеккә), 

тәрбиягә бала алган ата-аналарга кандидатлар сайлап алынмаган очракта, бер айдан 

соң аның турында билгеләнгән формадагы (анкета) мәгълүматларны Татарстан 



Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының уллыкка (кызлыкка) алу, опека 

һәм попечительлек үзәгенә кую өчен тапшыра;   

         - Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары һәм Татарстан 

Республикасының хокукый актлары нигезендә балигъ булмаганнарга опека 

(попечительлек) билгеләү һәм опекага алынган затны карап тоту өчен акча түләү, 

аның агымдагы керемнәре (пенсияләр, алиментлар) һәм милек белән идарә итү 

турында район Башкарма комитеты җитәкчесенә материаллар әзерли; опекага 

алынган затларга түләүне исәпләү һәм гамәлгә ашыру өчен Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы бухгалтериясенә документлар 

әзерли һәм тапшыра; 

        - район Башкарма комитеты җитәкчесенә суд тарафыннан эшкә сәләтсез яки  

чикле сәләтле дип танылган затларга опека билгеләү турында материаллар әзерли; 

        - опекадагы балаларның тормыш шартларын, аларның тәрбиясен һәм белем 

алуын, аларның сәламәтлек торышын контрольдә тота; мөһим булган очракта, 

опекуннарны (попечительләрне) аларга йөкләнгән бурычларны үтәүдән азат итү, 

читләштерү турында документлар проектларын әзерли; 

        - мәгариф, сәламәтлек саклау һәм халыкны социаль яклау учреждениеләренә 

җибәрелгән ятим балаларның һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларның 

яшәү, тәрбияләү һәм белем бирү шартларын контрольдә тота; 

        - тәрбиягә алучыларны сайлап алуны гамәлгә ашыра һәм тәрбиягә бала алган 

ата-аналарның бурычларын үтәүгә сәләте турында бәяләмә бирә, баланы 

(балаларны) тәрбиягә алган гаиләгә тапшыру турында килешү проектын әзерли; 

        - опекуннар (попечительләр), тәрбиягә бала алган ата-аналарга  кирәкле 

ярдәмне оештыра һәм алар белән балалар тәрбияләү, аларның ялын оештыру, 

дәвалау, эшкә урнаштыру һәм социаль яклау буенча һөнәри консультацияләр 

үткәрә; 

 

          - әзерли: 

 

          - судка уллыкка (кызлыкка) алуның бала мәнфәгатьләренә туры килүе  һәм, 

уллыкка (кызлыкка) алуны гамәлдән чыгару турында бәяләмә; 

        - судта ата-ана хокукыннан мәхрүм итү, ата-ана хокукларын чикләү, 

балаларны сайлап алу турында эшләр кузгату өчен документлар әзерли, әлеге 

мәсьәләләр буенча бәяләмә әзерли; 

       - опекунның (попечительнең) аның тәрбиясендәге 16 яшькә җиткән баласы 

белән аерым яшәвенең максатка ярашлылыгы турында карар (күрсәтмә) проекты 

һәм бәяләмәсе; 

       - 16 яшькә җиткән балигъ булмаган баланы тулысынча эшкә сәләтле 

(эмансипацияләнгән) дип игълан итү мөмкинлеге турында карар (күрсәтмә) 

проекты һәм бәяләмәсе; 

       - балигъ булмаган затларның никахларын вакытыннан алда теркәү турында 

карар (күрсәтмә) проектын; 

        - балаларны тәрбияләү һәм аларның шәхси, милек хокукларын һәм закон 

белән саклана торган мәнфәгатьләрен яклау белән бәйле эшләр буенча судка 

бәяләмә; 



       - ата - ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балигъ булмаган баланың милкенә 

ышанычлы идарә итү турында килешү проектын; 

       - район территориясендә опекага (попечительлеккә) һәм тәрбиягә бала алган 

гаиләләрдә теркәлгән балигъ булмаганнарның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен бозуга китерми торган аларның милкен алуга яки бала милкен 

бүләк итү турында килешүләр эшләүгә Башкарма комитет җитәкчесе карары 

(боерык) проектларын; 

          - Башкарма комитет җитәкчесенең ышаныч кәгазе буенча уллыкка 

(кызлыкка) алу, балаларны тәрбияләү һәм аларның шәхси һәм милек хокукларын 

яклау мәсьәләләре буенча суд утырышында катнаша; 

          - Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда, Башкарма комитет 

җитәкчесенең балигъ булмаган затка фамилия, исем бирү яки аларны үзгәртү 

турындагы сорауларны, документлар проектларын карый, әзерли; 

         - ятим балаларга, ата - ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга, шулай ук 

алар исәбеннән 23 яшькә кадәрге затларга, дәүләт яклавына мохтаҗ балаларга, 

Россия һәм төбәк законнарында каралган ташламалар алуда ярдәм күрсәтә; 

         - Башкарма комитет җитәкчесе кушуы буенча балигъ булмаганнарны 

социаль-хокукый яклау мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр, гаризалар һәм 

шикаятьләрне карый, консультация бирә һәм алар буенча кирәкле чаралар күрә; 

        - билгеләнгән тәртиптә документларны алып бара, барлык материалларны 

архивка тапшырганчыга кадәр сейфта саклый; документларны саклау вакытын үти, 

суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип танылган балигъ булмаганнарның һәм эшкә 

яраксыз дип танылган затларның хокукларын саклау буенча документларның 

сакланышы өчен шәхси җавап тота. 

 

                       4. Опека һәм попечительлек секторы хокуклары 

           4.1. Опека һәм попечительлек секторы белгечләре хокуклы: 

           - үз вәкаләтләре чикләрендә, теләсә кайсы учреждение, оешма һәм органнар 

җитәкчеләреннән балигъ булмаганнарның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен яклау белән бәйле барлык мәсьәләләр буенча мәгълүмат, 

материаллар, документлар һәм аларның күчермәләрен соратып алырга; 

          - участок инспекторларын, Эчке эшләр бүлегенең балигъ булмаганнар 

эшләре буенча инспекторларын, учреждениеләрнең социаль, медицина һәм 

педагогик хезмәткәрләрен, балигъ булмаганнарның тәрбия шартларын, торак-

көнкүреш шартларын тикшерү өчен торак органнары белгечләрен җәлеп итәргә, 

аларны шаһит яки эксперт сыйфатында суд утырышларына чакырырга; 

         - балигъ булмаганнарның хокукларын яклау мәсьәләләре буенча ата-

аналарны, вазыйфаи затларны, опекуннарны (попечительләрне), уллыкка 

алучыларны, тәрбиягә бала алган ата-аналарны һәм башка гражданнарны әңгәмә 

уздыру өчен чакырырга; 

         - балигъ булмаганнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау 

зарурлыгы килеп туган очракта, балигъ булмаган балалар булган гаиләләрне 

тикшерүне үткәрергә; 

        - суд утырышларында чыгыш ясарга, яңа ачылган шартлар һәм фактлар буенча 

бәяләмәгә төзәтмәләр кертергә; 



        - Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча район 

комиссиясе утырышларында хәлиткеч тавыш бирү хокукы белән катнашырга; 

        - массакүләм мәгълүмат чаралары, мәктәпләр, мәдәният учреждениеләре, авыл 

җирлекләре аша агарту эшләре алып барырга; 

         

                          5. Опека һәм попечительлек секторы эшчәнлеген оештыру 

 

          5.1. Опека һәм попечительлек секторы составына бүлек мөдире һәм 2 баш 

белгеч керә. 

          5.2. Опека һәм попечительлек секторын мөдире җитәкли.  

          5.3. Опека һәм попечительлек секторы хезмәткәрләре Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе боерыгы белән вазифага билгеләнә һәм 

вазифадан азат ителә. 

          5.4. Опека һәм попечительлек секторы белгечләре расланган вазыйфаи 

инструкцияләр нигезендә хезмәт вазыйфаларын башкара. 

                        

                                    6. Йомгаклау нигезләмәләре 

 

         5.5.  Опека һәм попечительлек секторы белгечләренең хокуклары, вазыйфаи 

бурычлары, җаваплылыгы, хезмәт шартлары һәм социаль гарантияләре хезмәт 

закончалыгы, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары, 

Башкарма комитетның, Ютазы муниципаль районы Советының норматив хокукый 

актлары, әлеге Нигезләмә, вазыйфаи инструкцияләр белән билгеләнә. 

         5.6.  Опека һәм попечительлек секторы, Ютазы муниципаль районының 

җирле үзидарә органнары опека һәм попечительлек өлкәсендә аерым дәүләт 

вәкаләтләрен Татарстан Республикасы законы белән гамәлгә ашыру туктатылган 

очракта, шулай ук чираттагы финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты 

турында Татарстан Республикасының 2008 елның 20 мартындагы  «Опека һәм 

попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасында муниципаль 

берәмлекләренең җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасының аерым 

дәүләт вәкаләтләрен бирү турында " 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезләмәләре гамәлгә кертелмәсә, үз эшчәнлеген туктата. 


