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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «01» ноябрь, 2019 ел                 № 1703 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  

Башкарма комитетының опека һәм попечительлек  

бүлеге нигезләмәсен раслау турында 

 

Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы Кодексы белән Питрәч 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары белән идарә итү структурасын 

камилләштерү, аларның эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру, Питрәч муниципаль 

районы Уставы, Питрәч муниципаль районы Советының 24.10.2019 елдагы 224 

номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге нигезләмәсен расларга (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2008 елның 10 сентябрендәге 1676 номерлы карарын үз көчен 

югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А. С. Шәйхисламовка йөкләргә. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

«__»__________2019 №___ 
 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

Әлеге нигезләмә гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 

яклау буенча Питрәч муниципаль районы опека һәм попечительлек бүлеге 

эшчәнлеген оештыру мәсьәләләрен җайга сала. 

1.1. Опека һәм попечительлек бүлеге (алга таба - бүлек) - Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитетының структур бүлекчәсе (алга таба - Башкарма комитет), 

юридик зат статусыннан башка, Башкарма комитет мөһереннән билгеләнгән 

тәртиптә файдалана, почмак штампына һәм опека һәм попечительлек бүлегенең 

түгәрәк мөһеренә, үз исеме язылган бланкларга, штампларга ия булырга мөмкин. 

1.2. Үз эшчәнлегендә бүлек Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль 

конституциячел законнарга, федераль законнарга, Россия Федерациясе Президенты 

Указларына һәм күрсәтмәләренә, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларына һәм 

күрсәтмәләренә, «Бала хокуклары турында» БМО Конвенциясенә, Татарстан 

Республикасы Конституциясенә, Россия Федерациясе Граждан кодексына, Россия 

Федерациясе Гаилә кодексына, «Татарстан Республикасында опека һәм 

попечительлек органнары эшчәнлеген оештыру турында» Татарстан Республикасы 

Законына, «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары 

эшчәнлеген оештыру турында» Татарстан Республикасы Законына таяна, опека һәм 

попечительлек мәсьәләләрен җайга салучы район хакимияте һәм җирле үзидарә 

органнарының норматив-хокукый актлары, «Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, опека һәм попечительлек 

мәсьәләләрен җайга салучы норматив-хокукый актлары. 

1.3. Бүлек бүлекнең баш белгече белән җитәкчелек итә, Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең турыдан-туры буйсынуында тора һәм 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары 

тарафыннан кураторлык ителә. Опека һәм попечительлек бүлегенең вазыйфаи 

затлары муниципаль хезмәткәрләр булып торалар һәм вазыйфаи инструкцияләр 

нигезендә эш итәләр.  

1.4. Бүлек структурасы, бүлек турында Нигезләмә Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан раслана. Бүлек хезмәткәрләрен вазыйфага 

билгеләү һәм вазыйфадан азат итү Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе боерыгы белән башкарыла. Опека һәм попечительлек бүлеге 

хезмәткәрләре эшчәнлегенең административ регламентлары Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитеты карары белән раслана. 

 

 



2. Бүлек вәкаләтләре 

2.1. Опека һәм попечительлек бүлеге гражданнарның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен яклау максатларында: 

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

тәрбияләү өчен тиешле шартлары булмаган балигъ булмаганнарны, шулай ук суд 

тарафыннан эшкә сәләтсез дип танылган, сәламәтлеге буенча мөстәкыйль рәвештә 

үз хокукларын тормышка ашыра һәм үз бурычларын үти алмаган һәм алар өстендә 

опека һәм попечительлек билгеләүгә мохтаҗ балигъ булмаган затларны ачыклауны 

һәм исәпкә алуны оештыра һәм тормышка ашыра.; 

-ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балигъ булмаганнарны, суд тарафыннан 

хокукка сәләтсез дип танылган яки чикләнгән эшкә сәләтле дип танылган балигъ 

булмаганнарны опекунлыкка һәм попечительлеккә билгели; 

- сәламәтлеге буенча үз хокукларын мөстәкыйль тормышка ашыра һәм яклый 

алмаган, мондый затлар ризалыгы белән үз вазыйфаларын башкара алмаган балигъ 

булмаган затларга патронаж рәвешендә попечительлекне билгели.; 

- опекуннар һәм попечительләр билгеләү өчен документлар әзерли; 

- опекуннарны һәм попечительләрне үзләренә йөкләнгән бурычларны үтәүдән 

азат итә яки читләштерә; 

-тәрбиягә бала алган ата-аналар белән баланы (балаларны) гаиләгә тәрбиягә 

бирү турында килешү төзи; 

- опекун яки попечитель, уллыкка алучы, тәрбиягә бала алган ата-аналар 

вазыйфаларын башкарырга теләгән һәм башкара алган затларны сайлап алуны һәм 

исәпкә алуны гамәлгә ашыра .; 

-ата - ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә тәрбиягә бирү 

турында Карар кабул итә, ә мондый мөмкинлек булмаганда-ятим балалар яки ата-

ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен учреждениеләр (тәрбия 

учреждениеләре, шул исәптән гаилә тибындагы балалар йортлары, дәвалау 

учреждениеләре, халыкны социаль яклау учреждениеләре һәм башка шундый ук 

учреждениеләр), һәм аларны карап тоту, тәрбияләү, белем бирү шартларын алга таба 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыра.; 

-балигъ булмаган балаларның һәм тәрбияләнүчеләрнең торак хокукларын яклау, 

ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен торак мәйданы 

белән тәэмин итү өчен муниципаль торак фондлар булдыру буенча чаралар күрә; 

- карамагындагының Күчемсез һәм кыйммәтле күчемле милке белән идарә 

итүчене билгели, аның белән мондый милек белән ышанычлы идарә итү турында 

Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда һәм тәртиптә килешү төзи; 

- читләштерү, шул исәптән балигъ булмаганнарның, эшкә сәләтсез яки чикләнгән 

эшкә сәләтле затларның мөлкәтен бирү, аны наемга (арендага), түләүсез 

файдалануга яки залогка, алыш-бирешләргә, алыш-бирешләргә, алмашуга рөхсәт 

бирә (рөхсәт бирә);  

- балигъ булмаганнарның, хокуктан файдалануга сәләтсез яки чикләнгән хокуктан 

файдалануга сәләтсез затларның милкен киметүгә китерә торган теләсә нинди башка 

алыш-бирешләргә хокук, милек бүлеге, аның өлешләреннән бүлеп бирелгән; 

- торак урыны милекчесенең балигъ булмаган, хокуктан файдалануга сәләтсез яки 

чикләнгән хокуктан файдалануга сәләтсез гаилә әгъзалары яши торган торак бинаны 

читләштерү буенча килешүләр төзүгә рөхсәт (рөхсәт) бирә, әгәр шул ук вакытта 



күрсәтелгән затларның хокукларына яки закон белән саклана торган 

мәнфәгатьләренә кагылса; 

- балигъ булмаган балаларның һәм опекадагы балаларның законлы вәкилләре үз 

бурычларын тиешенчә файдаланмаган очракларда шәхси һәм милек хокукларын һәм 

мәнфәгатьләрен яклауны гамәлгә ашыра; 

- судка дәгъва белдерә һәм опекадагы баланың хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен яклау белән бәйле эшләр буенча суд утырышларында катнаша; 

- федераль законнарда каралган очракларда балигъ булмаганны тулысынча эшкә 

яраклы (эмансипация) дип игълан итү турында Карар кабул итә; 

- Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында каралган 

очракларда һәм тәртиптә балигъ булмаган баланың фамилиясен, исемен, атасының 

исемен бирү яки үзгәртү мәсьәләләрен хәл итә;; 

- карамактагыларны карап тоту, аларны карау, аларны дәвалау, аларның 

мәнфәгатьләрен һәм хокукларын яклау мәсьәләләрен хәл итә, аларны карап тоту 

өчен законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм күләмдә акча түли; 

-ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен белем бирү 

учреждениеләре булдыра һәм аларның эшләвен тәэмин итә; 

-ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар арасыннан булган 

затларга оештыру-хокукый формаларына карамастан предприятиеләрдә эш 

урыннары квоталауны тәэмин итә;; 

- опекун һәм попечительләргә, тәрбиягә бала алган ата-аналарга тәрбия, укыту, ял 

оештыру буенча практик ярдәм күрсәтә; 

- опекуннар һәм попечительләр эшчәнлегенә күзәтчелек итә; 

- җәмәгатьчелекне опека һәм попечительлек органнары эшенә җәлеп итә; 

- опека һәм попечительлек мәсьәләләре буенча гражданнарның тәкъдимнәрен, 

гаризаларын һәм шикаятьләрен карый һәм алар буенча кирәкле чаралар күрә; 

- Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә башка 

функцияләрне гамәлгә ашыра. 

 

3. Бүлек бурычлары 

3.1. Дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча компенсацияләр 

чикләрендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башкарма хакимияте 

органнарының норматив хокукый актларын опека һәм попечительлек өлкәсендәге 

законнарны, шулай ук дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча 

үтәргә. 

3.2. Җирле үзидарә органнарына тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру турында хисаплар Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан Мәгариф 

өлкәсендә вәкаләтле органга квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче айның 15 

числосына кадәр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 

билгеләнгән форма буенча тапшырыла. 

3.3. Дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны контрольдә тотканда ачыкланган 

җитешсезлекләрне бетерү. 

 

4. Бүлек Хокуклары 

Опека һәм попечительлек бүлеге хокуклы: 



4.1. Предприятие, оешма, учреждение һәм муниципаль берәмлекләрнең җирле 

үзидарә органнары җитәкчеләреннән балигъ булмаган балаларның һәм балигъ 

булмаган балаларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау белән бәйле 

барлык мәсьәләләр буенча материаллар, документлар һәм аларның күчермәләрен 

соратып алырга. 

4.2. Әңгәмә өчен суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип танылган балигъ булмаган 

балаларның һәм балигъ булмаган балаларның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен яклау мәсьәләләре буенча ата-аналарны, вазыйфаи затларны, 

опекуннарны (попечительләрне) һәм башка гражданнарны сәламәтлекләре буенча үз 

вазыйфаларын мөстәкыйль башкара алмаган балигъ булмаган балаларның һәм 

балигъ булмаган затларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау 

мәсьәләләре буенча үз хокукларын тормышка ашыра алмаган затларны чакырырга; 

4.3. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарында дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча кирәкле консультация һәм методик 

ярдәм алырга; 

4.4. "Опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләренең җирле үзидарә органнарына бирү турында"2008 елның 20 

мартындагы 7-ТРЗ номерлы закон нигезләмәләрен үтәү йөзеннән, дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча Башкарма комитет җитәкчесе 

каравына муниципаль хокукый актлар әзерләргә һәм кертергә. 

 

5. Бүлек эшчәнлеген мөлкәт һәм финанс белән тәэмин итү 

5.1.Бүлек эшчәнлеген финанслау опека һәм попечительлек эшчәнлеген 

оештыру һәм гамәлгә ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен җирле 

бюджетка бирелә торган субвенцияләр исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

5.2.Бүлек эшчәнлеген мөлкәт белән тәэмин итү Башкарма комитетка идарә 

функциясен тормышка ашыру өчен һәм бүлеккә беркетелгән Башкарма комитет 

җитәкчесе һәм бүлек белгечләре арасында матди җаваплылык турында шартнамә 

төзү юлы белән тапшырылган мөлкәт хисабына башкарыла. 

 

6. Әлеге Нигезләмәгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү тәртибе 

6.1. Әлеге нигезләмә һәм аңа барлык өстәмәләр һәм үзгәрешләр Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән раслана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


