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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, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Уставы нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

 

      1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагыларның мирас хокукларын 

гамәлгә ашыруга опекунга яки попечительгә рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 

февралендәге 68пи номерлы карарына (Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге карамагында 

булган затның мирас хокукларын гамәлгә ашыруга рөхсәт бирү " (12.04.2010 

№137пи, 13.06.2009); 

       Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «балигъ булмаганнар (алар), опека һәм попечительлек бүлеге, 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты исеменнән сатып 

алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту өчен алдан рөхсәт бирү «дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында " 2019 

елның 21 февралендәге 75пи номерлы карарына»»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 21 февралендә кабул ителгән 66пи номерлы 

«Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан ятим балаларны торак белән тәэмин итүгә 

опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» гы карарына (2010 елның 12 апрелендәге 

137пи номерлы, 2010 елның 13 июнендәге 196пи номерлы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 



      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагында булган опекунга торак бирүгә 

рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» 2019 елның 21 февралендәге 70пи номерлы карарына (»Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан 2011 елның 12 апрелендәге 137пи 

номерлы, 2010 елның 13 июнендәге 196пи номерлы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балалар өчен оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе 

территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә, 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан вакытлыча бирү мөмкинлеге турында 

бәяләмә бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын 

раслау хакында» 2019 елның 21 февралендәге 83пи номерлы карарына 

(үзгәрешләр белән) үзгәрешләр кертү турында», дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча Татарстан Республикасы 

сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының комиссиясе утырышы протоколы); 

      «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге карамагындагыларның Саклык счетыннан файдалануга 

опекунга яки попечительгә рөхсәт бирү «дәүләт хезмәтен күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» (12.049 №137пи, 13.06.2010 ел, 

№196пи карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән)); 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 21 февралендә кабул ителгән 72пи номерлы 

«Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге карамагындагылар мәнфәгатьләрендә гомерлеккә 

озайтылган рента шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирү» карарына (12.049 

№137пи, 13.06.2010 ел, №196пи карарлары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга алдан 

рөхсәт бирү һәм Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге балигъ булмаганнар катнашында аны залог 

итеп (ипотекага) тапшыру «дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында " 2019 елның 21 февралендәге 78пи номерлы 

карарына»»; 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 21 февралендәге 73пи номерлы карарына 

«опекунга яки попечительгә, тәрбиягә бала алган ата-аналарга баланы карап 

тоту өчен акча билгеләү һәм түләү, шулай ук опекунга яки попечительгә, 

тәрбиягә бала алган ата-аналарга, үз вазыйфаларын башкаручы, Балык 



Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан каралган акчалата түләү «дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентын раслау, товарлар сатып алу 

турында); 

       Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «балигъ булмаганнарга карата эмансипация турында Карар 

кабул итү (балигъ булмаганнарны тулысынча эшкә сәләтсез дип игълан итү) 

дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында 

«2019 елның 21 февралендәге 80пи номерлы карарына (»Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек 

бүлеге тарафыннан кертелгән үзгәрешләр белән)» дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау хакында " 2010 елның 13 июнендәге); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагындагыларның мөлкәт белән алыш-

биреш ясауга рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» 2019 елның 21 февралендәге 67пи номерлы 

карарына (12.049 №137пи, 13.06.2010, №196пи карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан стационар хезмәт күрсәтүгә 

психоневрологик типтагы интернат-йортларга юллама бирү турында Карар 

бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау 

хакында» 2019 елның 21 февралендәге 85пи номерлы карарына ("Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан 2011 елның 13 июнендәге 137пи номерлы, 

2010 елның 13 июнендәге); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге карамагында булган опекунга торак бирүгә 

рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» 2019 елның 21 февралендәге 71пи номерлы карарына (»Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан 2011 елның 12 апрелендәге 137пи 

номерлы, 2010 елның 13 июнендәге 196пи номерлы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан күчемсез милекне алу эшләрен 

гамәлгә ашыруга алдан рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 февралендәге 

77пи номерлы карарына (»Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан 2006 елның 13 



июнендәге 196пи номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып); 

       Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яисә) 

фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 февралендәге 

74пи номерлы карарына (Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 13 

июнендәге 74пи номерлы карары); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге балигъ булмаган балага акчалата ярдәм 

алуга законлы вәкилгә рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 февралендәге 

79пи номерлы карарына (196пиның 13.06.2010 ел, №196пи карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен 

алу эшләрен башкаруга алдан рөхсәт бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 февралендәге 

76пи номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1 пунктта: 

       1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

«Район Башкарма комитеты җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмау) шикаятьләре район Советына тапшырыла; күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә - аның җитәкчесенә, 

күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә - аны гамәлгә куючыга 

яисә вазыйфаи затка, Татарстан Республикасы норматив хокукый актына 

вәкаләтле затка шикаятьләр; 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр.»; 

      1 пунктчаны "2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 15.1 статьясында күрсәтелгән запрос" сүзләренә алмаштырырга;»; 

      2,5,7,9 пунктчалары түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә:: 

"Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә 

торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмавына) 

тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән 

очракта мөмкин;»; 

      5.1 пунктның 3 пунктчасында «каралмаган документларны» сүзләрен 

«документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр башкару, тәкъдим итү яки 

гамәлгә ашыру каралмаган "сүзләрен" алмаштырырга»; 



       7 пунктчада «КФҮ хезмәткәре "сүзләреннән соң «Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар яисә аларның 

хезмәткәрләре" сүзләрен өстәргә»; 

      2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 21 февралендәге 81пи номерлы карарына («Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан суд тәртибендә эшкә сәләтсез яисә 

чикләнгән эшкә яраксыз дип танылган балигъ булмаган затны билгеләү һәм 

опекун яки попечительне билгеләү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2006 елның 12 апрелендәге 

137пи номерлы карар белән кертелгән үзгәрешләр белән) кертергә, №196пи) 

түбәндәге үзгәрешләр: 

      2.1) 5.1 пунктта 4,7,9 абзацлар түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә:: 

      "Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле 

үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять 

белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләргә (гамәл 

кылмавына) тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин;»; 

       3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия 

Федерациясе гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 

һәм Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге тарафыннан уллыкка алынучыларга кандидат буларак 

исәпкә кую хакында бәяләмә бирү «дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2019 елның 21 февралендәге 

84пи номерлы карарына (үзгәрешләр белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) үзгәрешләр кертү хакында», дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең 

хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр 

конфликтын тәртипкә салу буенча Татарстан Республикасы сәнәгать һәм 

сәүдә министрлыгының комиссиясе утырышы протоколы: 

      3.1 пунктта: 

      4,7,9 абзацлар түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә:: 

"Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә 

торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмавына) 

тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән 

очракта мөмкин;»;: 

       1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

      «Район Башкарма комитеты җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмау) шикаятьләре район Советына тапшырыла; күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә - аның җитәкчесенә, 

күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә - аны гамәлгә куючыга 

яисә вазыйфаи затка, Татарстан Республикасы норматив хокукый актына 



вәкаләтле затка шикаятьләр; 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр.»; 

      1 пунктчаны "2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 15.1 статьясында күрсәтелгән запрос" сүзләренә алмаштырырга;. 

      4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге 

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

           5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлегенә йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                            Р.Л. Исланов 

 

 


