
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Опека һәм попечительлек өлкәсендә административ 

регламентлар турында“ 2020 ел,  25 февраль, 54 нче номерлы карары 
 

«Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн дип 

танылган балигъ булган затка карата опека яисҽ попечитель билгелҽҥ һҽм 

опекун яисҽ попечитель кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең 

типлаштырылган административ регламентын раслау турында» Татарстан 

Республикасы Сҽламҽтлек саклау министрлыгының 2019 елның 19 

декабрендҽге 2544 номерлы Боерыгы нигезендҽ Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы башкарма комитеты карар бирә: 

1.Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн дип 

танылган балигъ яшьтҽге затның опекун яисҽ попечительен билгелҽҥ һҽм 

опекун яисҽ попечитель кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең кушымтада 

бирелгҽн административ регламентын расларга. 

2. Тҥбҽндҽгелҽрне ҥз кҿчлҽрен югалткан дип санарга: 

«Опека һҽм попечительлек ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең 

административ регламентларын раслау турында» 2013 елның 01 апрелендҽге 

104 номерлы Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма 

комитетының карарының 1.2 пунктын һҽм кҥрсҽтелгҽн карарга 2 нче 

кушымтасын; 

«Опека һҽм попечительлек ҿлкҽсендҽ административ регламентлар 

турында» Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 8 июнендҽге 181 номерлы карарының 1.2 пунктын. 

3.Ҽлеге карарны хокукый мҽгълҥматның рҽсми порталында бастырып 

чыгарырга һҽм Апас муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны җитҽкченең социаль 

мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Л.Р. Сафинага йҿклҽргҽ. 

 

 

Җитәкче                                                                      А.Н. Гыйбадуллин                                                                                                           
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Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының  

2020ел, 25 февраль 54 

номерлы карары белҽн 

расланган                                                           

 

Суд тарафыннан хокукка сәләтсез яисә хокукка сәләте чикләнгән дип танылган балигъ 

булган зат өстеннән опекун яисә попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

  

1.1. Ҽлеге Регламент суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

дип танылган балигъ яшьтҽге зат ҿстеннҽн опекун яисҽ попечитель билгелҽҥ буенча дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥнең (алга таба - дҽҥлҽт хезмҽте) стандартын һҽм тҽртибен билгели.(алга таба-

дҽҥлҽт хезмҽте)  

1.2. Гариза бирҥчелҽр: балигъ булган хокуктан файдалануга сҽлҽтле гражданнар, ата-

ана хокукларыннан мҽхрҥм ителмҽгҽн һҽм гражданнарның гомеренҽ яисҽ сҽламҽтлегенҽ 

каршы алдан ниятлҽнгҽн җинаять ҿчен опека яисҽ попечительлек билгелҽҥ вакытына хҿкем 

ителмҽгҽн, опекун яисҽ попечитель булырга телҽк белдергҽ граңданнар. 

1.3. Дҽҥлҽт хезмҽте Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының башкарма 

комитеты тарафыннан (алга таба - опека һҽм попечительлек органы) аңа карата опека яисҽ 

попечительлек билгелҽҥгҽ мохтаҗ затның яшҽҥ урыны буенча йҽ опекун яисҽ попечитель 

булырга телҽк белдергҽн затның яшҽҥ урыны буенча кҥрсҽтелҽ. 

1.3.1.Опека һҽм попечительлек органының урнашкан урыны: Татарстан Республикасы, 

Апас районы,Апас ш.т.п., Совет ур., 2 й. 

Опека һҽм попечительлек органының эш графигы: шимбҽ һҽм якшҽмбедҽн кала,һҽр 

кҿнне, дҥшҽмбе – җомга 8.00 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр, тҿшке аш: 12.00–13.00. 

Гаризалар кабул итҥ графигы,шимбҽ һҽм якшҽмбедҽн кала, кҿн саен,  дҥшҽмбе - җомга 

8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр, тҿшке аш 12.00 дҽн 13.00 гҽ кадҽр. 

Шҽхесне раслаучы документ буенча ҥтҥ. 

1.3.2. Белешмҽ ҿчен телефон: (84376)21090, (84376)21252. 

1.3.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитетының (алга 

таба - башкарма комитет) “Интернет” мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ  рҽсми 

сайты(алга таба - “Интернет” челтҽре):http://apastovo.tatarstan.ru/. 

1.3.4.  Дҽҥлҽт хезмҽте турында мҽгълҥматны тҥбҽндҽгечҽ алынырга мҿмкин: 

1) гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен опека һҽм попечительлек органы биналарында 

урнашкан дҽҥлҽт хезмҽте турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган дҽҥлҽт 

хезмҽте турында мҽгълҥмат стендлары ярдҽмендҽ; 

2) «Интернет» челтҽре аша; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитетының рҽсми 

сайтында: (http://apastovo.tatarstan.ru/); 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

(http://uslugi.tatarstan.ru.); 

Бердҽм дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында 

(http://gosuslugi.ru/); 

3) опека һҽм попечительлек органына телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ (шҽхсҽн яисҽ телефон 

аша); 

4) опека һҽм попечительлек органына язмача (шул исҽптҽн электрон документ 

рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ; 

1.3.5. Урнашу урыны, белешмҽ телефоннары, эш графигы, рҽсми сайт, шулай ук 

Башкарма комитетның, опека һҽм попечительлек органының электрон почтасы турында 

http://apastovo.tatarstan.ru/
http://apastovo.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatarstan.ru/
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мҽгълҥмат башкарма комитетның рҽсми сайтында, «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр реестры» дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында опека һҽм попечительлек 

органы белгече тарафыннан урнаштырыла. 

Мҽгълҥмат стендларында урнаштырыла торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 

теллҽрендҽге мҽгълҥмат шушы Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3-2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 

пунктларындагы (пунктчаларында) дҽҥлҽт хезмҽте турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала; 

1.4. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ башкарыла: 

- Россия Федерациясе Граждан кодексы (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 

1994, № 32, 3301 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга таба - РФ ГК); 

- Россия Федерациясе Салым кодексы (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 

1998, N 31, 3824 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга таба - РФ НК);  

- Россия Федерациясе Граждан процессуаль кодексы (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 2002, №46, ст. 4532,с кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга таба - РФ ГПК); 

- Россия Федерациясе Торак кодексы (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2005, 

№ 1 (ҿлеш), 14 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга таба - РФ ТК); 

“Психиатрия ярдҽме һҽм аны кҥрсҽткҽндҽ гражданнарның хокуклары гарантиялҽре 

турында” 1992 елның 2 июлендҽге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (Халык 

депутатлары Советы һҽм Россия Федерациясе Югары Советы Җыелма басмасы, 1992, № 33, 

1913 ст.) (алга таба - РФ кануны №3185-I); 

«Шҽхси мҽгълҥматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы Федераль 

закон (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2006, № 31, 3451 ст., кертелгҽн 

ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга таба - 152-ФЗ номерлы Федераль закон); 

 “Опека һҽм попечительлек турында” 2008 елның 24 апрелендҽге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, № 17, 1755 ст.) (алга таба - 

48-ФЗ номерлы Федераль закон); 

“Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында” 2010 елның 

27июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 

2010, № 31, 4179 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга таба - 210-ФЗ номерлы 

Федераль закон); 

 - «Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон 

(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2011, №15, 2036, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ 

алып) (алга таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон); 

«Дҽҥлҽт идарҽсе системасын камиллҽштерҥнең тҿп юнҽлешлҽре турында» Россия 

Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы Указы (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2012, № 19, 2338 ст.) (алга таба - 601 номерлы Президент 

Указы); 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2010 елның 17 ноябрендҽге 927 номерлы «Балигъ 

булган хокукка сҽлҽтсез яисҽ тулысынча хокукый сҽлҽтсез гражданнарга карата опека һҽм 

попечительлекне гамҽлгҽ ашыруның аерым мҽсьҽлҽлҽре турында» карары (Россия 

Федерациясе законнар җыентыгы, 2010, №6401 ст. 48, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) 

(алга таба - 927 номерлы РФ карары); 

 «Дҽҥлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм 

башка документларны рҽсмилҽштерҥ һҽм тапшыру тҽртибе турында» Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең 2011 елның 7 июлендҽге 553 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 2011, № 29, 4479 ст.) (алга таба - РФ Хҿкҥмҽтенең 553 номерлы карары); 

 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2010 елның 17 ноябрендҽге 927 номерлы карары 

(Россия газетасы, 2011, 28 сентябрь) белҽн расланган Балигъ яшьтҽге хокукка сҽлҽтсез яисҽ 

тулысынча эшкҽ сҽлҽтле булмаган гражданнарны сайлап алу, исҽпкҽ алу һҽм ҽзерлҽҥ 

кагыйдҽлҽренең 17 пунктын гамҽлгҽ ашыру турында» Россия Федерациясе Сҽламҽтлек 

саклау һҽм социаль ҥсеш министрлыгының 2011 елның 8 августындагы 891н номерлы 

боерыгы (алга таба - 891н номерлы боерык) (Россия газетасы, 2011, 28 сентябрь); 

 Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау министрлыгының 2017 елның 9 

мартындагы 250н номерлы «Балигъ яшьтҽге хокукка сҽлҽтсез яисҽ тулысынча хокукый 

сҽлҽтсез гражданның опекуны яисҽ попечителе булырга телҽҥне белдергҽн якын туганының 

consultantplus://offline/ref=CA7C32C3F5CDC7DF64C03D2678D35DE2B1E2882651225869415A0EC1DEk5NDO
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тормыш шартларын тикшерҥ турында акт формасын раслау турында» боерыгы (алга таба - 

250н номерлы боерык) (Рҽсми интернет-портал www.pravo.gov.ru, 2017, 27 июнь, бастырып 

чыгару номеры: 0001201706270021); 

 «Татарстан Республикасында опека һҽм попечительлек органнары эшчҽнлеген 

оештыру турында» 2004 елның 27 февралендҽге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы (Татарстан Республикасы, № 43-44, 2004, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга 

таба - 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы); 

“Татарстан Республикасында муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле ҥзидарҽ 

органнарына опека һҽм попечительлек ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасының аерым дҽҥлҽт 

вҽкалҽтлҽрен бирҥ турында” 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №60-61, 2008, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне 

исҽпкҽ алып) (алга таба - 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы); 

- Апас муниципаль районы Советы карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының 2005 елның 8 декабрендҽге 14 номерлы Уставы 

(алга таба - Устав); 

-Апас муниципаль районы Советы карары белҽн расланган (алга таба-Апас 

муниципаль районы Советы карары)Апас муниципаль районы Башкарма комитеты 

турындагы 2016 елның 9 декабрендҽ кабул ителгҽн 69 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба – БК 

турында Нигезлҽмҽ)  

- Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының эчке 

хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба - Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

 - опека - суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез дип танылган гражданнарны урнаштыру 

рҽвеше, опека һҽм попечительлек органы тарафыннан билгелҽнгҽн гражданнар (опекуннар) 

тҽрбиядҽге балаларның законлы вҽкиллҽре булып торалар һҽм алар исеменнҽн һҽм аларның 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ юридик ҽһҽмиятле барлык гамҽллҽрне башкаралар; 

-попечительлек - суд тарафыннан хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн гражданнарны 

урнаштыру рҽвеше, бу чакта опека һҽм попечительлек органы тарафыннан билгелҽнгҽн 

гражданнар (попечительлҽр) балигъ булган тҽрбиялҽнҥчелҽргҽ алар гамҽллҽрен кылуга РФ 

Дҽҥлҽт кодексының 30 статьясы нигезендҽ ризалык бирергҽ тиеш; 

-тҽрбиягҽ алынган - опека яисҽ попечительлек билгелҽнгҽн граждан; 

хокукый сҽлҽтсез граждан - суд тарафыннан Россия Федерациясе ГК 29 статьясында 

каралган нигезлҽрдҽ хокукый сҽлҽтсез дип танылган граждан; 

хокукый сҽлҽте чиклҽнгҽн - ул РФ Дҽҥлҽт комитетының 30 статьясында каралган 

нигезлҽрдҽ,суд тарафыннан хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн граждан.  

 -техник хата - дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн хата (язу, 

хҽреф хатасы, грамматик яки арифметик хата йҽ охшаш хата) һҽм документка кертелгҽн 

белешмҽлҽрнең (дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе), белешмҽлҽр шулар нигезендҽ кертелгҽн 

документлардагы белешмҽлҽрнең туры килмҽвенҽ китергҽн хата (хата, хата). 

 дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге - Татарстан 

Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр яисҽ авыл җирлегендҽ 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥп функцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген 

оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 22 

декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽренең 34 пункты 

нигезендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге 

(офисы) территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы); 

Ҽлеге Регламентта дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ турында гариза астында (алга таба - 

гариза) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 1 пунктында каралган дҽҥлҽт 

хезмҽтен кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла. Гаризаның киңҽш ителҽ торган рҽвеше 

ҽлеге Регламентка 2 нче кушымтада китерелгҽн. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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2. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ стандарты 

 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ стандартына 

карата талҽпнең исеме 
Стандартка карата талҽплҽрнең эчтҽлеге 

Дҽҥлҽт хезмҽтен яисҽ талҽпне 

билгели торган,норматив 

хокукый акт 

. 

2.1.Дҽҥлҽт хезмҽте исеме  Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте 

чиклҽнгҽн дип танылган балигъ булган затка карата опека яисҽ 

попечитель билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель кую 

РФ ГК; 

48-ФЗ номерлы Федераль закон; 

Балигъ яшьтҽге хокуктан 

файдалануга сҽлҽтсез яисҽ 

тулысынча хокуктан 

файдалануга сҽлҽтсез 

гражданнарның опекуннары 

яисҽ попечительлҽре булырга 

телҽк белдергҽн гражданнарны 

сайлап алу, исҽпкҽ алу һҽм 

ҽзерлҽҥ кагыйдҽлҽре; Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 927 

номерлы карары белҽн 

расланган Кагыйдҽлҽр (алга таба 

- Кагыйдҽлҽр) 

2.2. Башкарма хакимият органы исеме  Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының  опека яисҽ 

попечительлек  билгелҽҥгҽ мохтаҗ затның йҽ  опекун яисҽ 

попечитель булырга телҽк белдергҽн затның яшҽҥ урыны 

буенча  опека һҽм попечительлек  секторы.  

Устав; 

7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 1 

статьясы; 

8-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 3 

статьясы; 

48-ФЗ номерлы Федераль 

законның 11 ст. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 927 номерлы 

карары белҽн расланган 4 п.4, 4
1
 

Кагыйдҽлҽре 

2.3. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының опека (попечительлек) билгелҽҥ һҽм 

опекун (попечитель) кую (1 нче кушымта) һҽм ҥрнҽктҽ 

РФ ГК; 

48-ФЗ номерлы Федераль закон; 

РФ Хҿкҥмҽтенең 927 номерлы 
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билгелҽнгҽн таныклык бирҥ(3 нче кушымта) яисҽ опека 

(попечительлек) билгелҽҥдҽн һҽм опекун (попечитель) куюдан 

баш тарту турындагы карары  

карары белҽн расланган 

Кагыйдҽлҽрнең 9 п.п.; 

8-ТРЗ номерлы ТР Законы 

2.4. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ срогы, шул 

исҽптҽн дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатып тору 

мҿмкинлеге Россия Федерациясе 

законнарында каралган очракта, дҽҥлҽт 

хезмҽтен кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып 

торучы документларны бирҥ (җибҽрҥ) 

срогы, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥне 

туктатып тору срогы 

 Гаризаны һҽм документларны теркҽгҽн кҿннҽн алып 15 

календарь кҿн. 

 Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ вакытын туктату каралмаган. 

 Дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган документны бирҥ 

мҿрҽҗҽгать итҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

 Дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган документны юллу 

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулыннан файдаланып (почта 

аша, электрон адреска) дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен 

рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

8-ТРЗ номерлы ТР Законы; 

РФ Хҿкҥмҽтенең № 927 карары 

белҽн расланган Кагыйдҽлҽрнең 

9 п. 

2.5. Норматив хокукый актлар 

нигезендҽ,мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

тҽкъдим ителергҽ тиешле дҽҥлҽт 

хезмҽтен кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган  документларның тулы 

исемлеге, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон рҽвештҽ, аларны тапшыру 

тҽртибе. 

 Гариза (2 нче кушымта). 

          Соңгы 12 айда уртача хезмҽт хакын ,вазыйфасын һҽм 

кҥлҽмен кҥрсҽтеп, эш урыныннан белешмҽ, ҽ хезмҽт 

мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ тормаучы гражданнар ҿчен - керемнҽрне 

раслый торган башка документ (пенсионерлар ҿчен - пенсия 

таныклыгы кҥчермҽлҽре) (аларны биргҽн кҿннҽн алып бер ел 

дҽвамында кабул ителҽ). 

  Россия Федерациясе Сҽламҽтлек саклау министрлыгы 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ бирелгҽн, опекун (попечитель) булырга 

телҽк белдергҽн гражданны таныклау нҽтиҗҽлҽре буенча 

сҽламҽтлек торышы турында медицина бҽялҽмҽсе (аны биргҽн 

кҿннҽн алып 3 ай эчендҽ кабул ителҽ). 

 Никахлашу турында таныклыкның кҥчермҽсе (ҽгҽр 

опекун булырга телҽк белдергҽн граждан никахта тора). 

 Опекун булырга телҽк белдергҽн граждан белҽн бергҽ 

яшҽҥче,балигъ булган гаилҽ ҽгъзаларының,  10 яшькҽ җиткҽн, 

опекун белҽн бергҽ яшҽҥчелҽрнең ризалыгын исҽпкҽ 

алып(опекун тарафыннан балигъ булган баланың опекун 

гаилҽсе белҽн бергҽ яшҽҥ турында карар кабул ителгҽн 

очракта).  

 Россия Федерациясе № 927 карары белҽн расланган 

Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ опекун булырга телҽк 

белдергҽн граждан ҽзерлек узу турындагы документ (булган 

РФ ГК;  

РФ СК; 

48-ФЗ номерлы Федераль 

законның 10 ст.; 

РФ Хҿкҥмҽтенең 927 номерлы 

карарының 4 п.4, 4
1
 п. 
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очракта); 

 Автобиография. 

 Балигъ булган тҽрбиялҽнҥчелҽрнең опекуны яки 

попечительлҽре булырга телҽк белдергҽн ата-аналар, ҽбилҽр, 

бабайлар, апа-сеңеллҽр һҽм оныклар, алар белҽн кҥрсҽтелгҽн 

гражданнар опекун итеп билгелҽҥ турында гариза биргҽн 

кҿнгҽ кимендҽ 10 ел бергҽ яшҽгҽн булсалар (алга таба - опекун 

булырга телҽк белдергҽн якын туганнар) опека һҽм 

попечительлек органына тҥбҽндҽге документларны 

тапшыралар: 

1) гариза (2 нче кушымта);  

2) балигъ яшьтҽгелҽр белҽн туганлыкны раслый торган 

документлар; 

3) Россия Федерациясе Сҽламҽтлек саклау министрлыгы 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ бирелгҽн опекун булырга телҽк белдергҽн 

гражданны медицина таныклавы нҽтиҗҽлҽре буенча 

сҽламҽтлек торышы турында медицина бҽялҽмҽсе (аны биргҽн 

кҿннҽн алып 3 ай эчендҽ кабул ителҽ); 

4) никах турындагы таныклык кҥчермҽсе (ҽгҽр опекун 

булырга телҽк белдергҽн якын туганы никахта торса). 

Мҿрҽҗҽгать итҥче паспорт яисҽ шҽхесне раслаучы башка 

документ бирҽ. 

 Дҽҥлҽт хезмҽтен алу ҿчен гариза бланкын мҿрҽҗҽгать 

итҥче опека һҽм попечительлек органына шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы 

Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган. 

 Гариза һҽм законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

таныкланган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге ысулларның берсе аша тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

 шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн эш итҥче зат 

тарафыннан, ышанычнамҽ нигезендҽ); 

  тапшыру турында хҽбҽрнамҽ белҽн,почта аша. 

 Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан гади электрон имза белҽн имзаланган электрон 

документ рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълҥмат-
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телекоммуникация челтҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» 

мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре һҽм Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша 

да тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин. 

2.6. . Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм башка оешмалар 

карамагында булган хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

ҿчен норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле документларның 

тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан аларны, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны бирҥ тҽртибе, 

дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче 

оешма карамагында булган 

оешмаларның исемлеге 

  Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында килеп чыга: 

 Мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн бергҽ теркҽлгҽн гражданнар 

турында белешмҽлҽр яисҽ торак урыннан файдалану хокукын 

йҽ торак урынына милек хокукын, һҽм опекун булырга телҽк 

белдергҽн гражданның яшҽҥ урыныннан финанс счеты 

кҥчермҽсен (вҽкалҽтле органнарда); 

 гражданнарның гомеренҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ каршы  

алдан ниятлҽнгҽн җинаять ҿчен опекун булырга телҽк 

белдергҽн гражданның хҿкем ителҥе булмавы турында эчке 

эшлҽр органнары тарафыннан бирелҽ торган белешмҽ; 

 тиешле вҽкалҽтле органнар тарафыннан бирелҽ торган 

санитария һҽм техник кагыйдҽлҽргҽ һҽм нормаларга карата 

торак урыннарның туры килҥе турында белешмҽ 

(Кулланучылар хокукларын яклау һҽм кеше иминлеге 

ҿлкҽсендҽ кҥзҽтчелек буенча федераль хезмҽтнең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенҽ); 

 Россия Федерациясе Пенсия фондының территориаль 

органнары яисҽ пенсия белҽн тҽэмин итҥне гамҽлгҽ ашыручы 

башка органнар тарафыннан бирелҽ торган пенсия алуны 

раслый торган белешмҽ - пенсионер булган опекун булырга 

телҽк белдергҽн гражданга карата; 

 опека һҽм попечительлек органнарының опекун 

булырга телҽк белдергҽн якын туганының 18 яшькҽ җиткҽнче 

балигъ булган тҽрбиялҽнҥче белҽн тиешенчҽ мҿрҽҗҽгать 

итмҽве турында бҽялҽмҽсе. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга хокуклы 

документларны алу ысуллары һҽм бирҥ тҽртибе шушы 

Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн. 

 Гариза бирҥчедҽн тҥбҽндҽгелҽрне талҽп итҥ тыела: 

 дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка 

килҽ торган мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив 

хокукый актларда тапшырылган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган 

РФ Хҿкҥмҽтенең 927 номерлы 

карары белҽн расланган 

Кагыйдҽлҽрнең 6
1
 п. 
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документларны һҽм мҽгълҥматны тапшыру яисҽ гамҽллҽр 

башкару; 

         Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары нигезендҽ 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче дҽҥлҽт органнары, башка дҽҥлҽт 

органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм (яисҽ) дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар карамагында булган 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ кертҥне 

раслаучы документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ (шул исҽптҽн, 

федераль законның 7 статьясындагы 6 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн 

документлардан тыш); 

 № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны беренчел кабул 

итҥдҽн баш тартканда яисҽ дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥдҽн баш 

тартканда аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ 

2.7. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту нигезлҽренең тулы исемлеге 

1. Бирелгҽн документларның ҽлеге Регламентның 2.5.п. 

кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

2.  тапшырыла торган документларда тҿзҽтмҽлҽр,билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ таныкланмаган булуы. 

3. Опека яисҽ попечительлек билгелҽҥгҽ мохтаҗ затның йҽ 

опекун яисҽ попечитель булырга телҽк белдергҽн затның яшҽҥ 

урыны буенча мҿрҽҗҽгате булмау. 

  

2.8. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥне 

туктатып тору яисҽ кире кагу ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

 Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен 

нигезлҽр каралмаган. 

       Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр 

каралмаган 

 

 РФ ГК;  

48-ФЗ номерлы Федераль закон; 

РФ № 927 карары 

2.9. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽткҽн ҿчен 

алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ 

башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,  

кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре           

 Дҽҥлҽт хезмҽте тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ     

  

  

2.10. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

исемлеге, шул исҽптҽн дҽҥлҽт хезмҽтен 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми    
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кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар 

тарафыннан бирелгҽн (бирелҽ торган) 

документ (документлар) турында 

белешмҽлҽр 

2.11. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм зарури булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽткҽн ҿчен, мондый тҥлҽҥнең 

кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турындагы 

мҽгълҥматны да кертеп,тҥлҽҥ алуның 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм аны алу нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми                       

2.12.Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ турында 

гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсен алганда 

дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтелгҽндҽ чиратта 

кҿтҥнең максималь срогы  

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ биргҽндҽ 

һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта 

кҿтҥнең максималь срогы 15 минуттан артык тҥгел. 

Аерым категория мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен чират 

билгелҽнмҽгҽн. 

 601 номерлы Президент 

Указның 1 п. 

2.13. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешма тарафыннан 

кҥрсҽтелҽ торган дҽҥлҽт хезмҽте һҽм 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында шул исҽптҽн 

электрон рҽвештҽ,мҿрҽҗҽгать итҥченең 

гаризасын теркҽҥ срогы һҽм тҽртибе,   

Гариза килеп ирешкҽн кҿнне. 

Электрон формада ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ килгҽн 

мҿрҽҗҽгать, ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн соң килҽ торган эш кҿнендҽ 

теркҽлҽ                  

 

2.14. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҽ торган 

биналарга, кҿтҥ залына, дҽҥлҽт хезмҽтен 

кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽлҽрне тутыру 

ҿчен урыннар, аларны тутыру ҥрнҽклҽре 

булган мҽгълҥмати стендлар һҽм һҽр 

дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ, мондый хезмҽт 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текстлы һҽм мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ ҿчен 

кирҽкле документлар исемлеге белҽн, 

шул исҽптҽн кҥрсҽтелгҽн объектларның 

инвалидлары ҿчен федераль законнар 

һҽм инвалидларны социаль яклау 

 Дҽҥлҽт хезмҽте , документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен 

кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмати стендлар белҽн җиһазланган 

биналарда һҽм янгынга каршы система һҽм янгын сҥндерҥ 

системасы биналарда кҥрсҽтелҽ. 

Инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына тоткарлыксыз 

керҥе, шул исҽптҽн объектларга тоткарлыксыз керҥ һҽм чыгу 

мҿмкинлеге, шулай ук хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына керҥ 

максатларында объект буенча мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ 

мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн 

мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла. 
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турында Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ файдалану 

мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата 

талҽплҽр 

2.15. Дҽҥлҽт хезмҽтеннҽн файдалану 

һҽм аның сыйфаты кҥрсҽткечлҽре, шул 

исҽптҽн дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

барышы турында, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып, мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге йҽ дҽҥлҽт хезмҽтен 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул 

исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ) алу мҿмкинлеге, 

җирле ҥзидарҽ органының башкарма 

кҥрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы 

территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать 

итҥчене сайлау (экстерриториаль 

принцип), Федераль законның 155; 

статьясында каралган дҽҥлҽт һҽм (яисҽ) 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ 

дҽҥлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ юлы белҽн 

алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы 

кҥлҽмдҽ) алу мҿмкинлеге булу. 

 Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре 

булып тҥбҽндҽгелҽр тора: 

белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн 

документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек санда 

булуы;   

мҽгълҥмати стендларда, Интернет челтҽрендҽге 

мҽгълҥмати ресурсларда, Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

ысуллары, тҽртибе, сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу; 

электрон формада гаризалар бирҥ мҿмкинлеге; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҽ торган биналарның инвалидлар 

ҿчен ҥтемлелеге,  

инвалидларга башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы башка каршылыкларны ҥтҥдҽ 

ярдҽм кҥрсҽтҥ. 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥнең сыйфаты тҥбҽндҽгелҽр 

булмау белҽн характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ һҽм 

аларга документларны тапшырганда чират; 

дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ вакыты бозылуы; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр; 

дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽргҽ карата дҿрес булмаган, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ 

шикаятьлҽр. 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм 

дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен алганда дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче 

вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер тапкыр гына 

ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. Ҥзара элемтҽгҽ керҥ 

дҽвамлылыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан http://apastovo.tatarstan.ru/, 

 

http://apastovo.tatarstan.ru/


12 

 

Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) 

порталында алынырга мҿмкин. 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥне дҽ кертеп, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба - МФЦ) аша, 

МФЦның ерак эш урыннарында кҥрсҽтелми. 

Экстерриториаль принцип буенча һҽм комплекслы 

гарызнамҽ составында дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелми 

2.16. Экстерриториаль принцип буенча 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең 

ҥзенчҽлеклҽрен (дҽҥлҽт хезмҽте 

экстерриториаль принцип буенча 

кҥрсҽтелгҽн очракта) һҽм дҽҥлҽт 

хезмҽтен электрон рҽвештҽ кҥрсҽтҥ 

ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алган башка 

талҽплҽр 

Консультация Интернет кабул итҥ аша бирелергҽ мҿмкин. 

Гариза һҽм документларның кҥчермҽлҽре мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан гади электрон имза белҽн имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.  

 

 63-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 

210-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 

РФ Хҿкҥмҽтенең 553 номерлы 

карары 
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3. Административ процедураларның (гамҽллҽрнең) составы, вакыты һҽм аларны ҥтҽҥ 

тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны (гамҽллҽрне) 

электрон рҽвештҽ башкару ҥзенчҽлеклҽре 

 

3.1. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы. 

3.1.1. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге административ процедураларны ҥз эченҽ 

ала: 

- мҿрҽҗҽгать итҥчене консультациялҽҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ; 

- гаризаны һҽм документларны кабул итҥ, аларны теркҽҥ; 

- дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара гарызнамҽлҽр 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

- опекун булырга телҽк белдергҽн гражданның яшҽҥ шартларын тикшерҥ; 

- опекун (попечитель) билгелҽҥ турында яисҽ опекун (попечитель) билгелҽҥдҽн баш 

тарту турында карар кабул итҥ; 

- дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирҥ; 

техник хатаны тҿзҽтҥ. 

3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ. 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче дҽҥлҽт хезмҽтен алу тҽртибе турында консультациялҽр алу 

ҿчен шҽхсҽн ҥзе, телефон һҽм (яисҽ) электрон почта аша опека һҽм попечительлек органына 

(алга таба - Бҥлек) мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ шул исҽптҽн дҽҥлҽт хезмҽтен алу ҿчен кирҽкле 

документациянең составы, формасы һҽм эчтҽлеге буенча да консультация бирҽ. 

Бҥлек белгече дҽҥлҽт хезмҽтен алу предметына мҿрҽҗҽгать итҥчене консультацияли, 

дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ турында гариза бланкын бирҽ һҽм, кирҽк булганда, гариза бланкын 

тутыруда ярдҽм итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче мҿрҽҗҽгать 

иткҽн кҿндҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: дҽҥлҽт хезмҽтен алуның составы, формасы һҽм башка 

мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр. 

3.3. Гаризалар һҽм документлар кабул итҥ, аларны теркҽҥ. 

3.3.1 Гаризаны һҽм документларны кабул итҥ буенча административ процедураны 

ҥтҽҥне башлап җибҽрҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ электрон рҽвештҽ Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽре порталы аша, яисҽ заказлы почта аша, 

гаризаны һҽм документларны тапшыру турында шушы Регламентның 2.5 пунктында 

каралган документларны тапшыру турында хҽбҽрнамҽ белҽн җибҽрҽ башлау нигез була. 

Кабул итҥче бҥлек белгече тҥбҽндҽге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

документларның булуын тикшерҥ; 

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда ассызыклаулар, 

ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр булмауны). 

Ҽлеге Регламентның 2.7 пунктында кҥрсҽтелгҽн документларны кабул итҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽр булмаганда, Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, гариза бирҥ ысулына 

яисҽ электрон рҽвештҽ тапшыру турында хҽбҽр итеп, заказлы почта аша яисҽ юллама бирҽ, 

гаризаны һҽм аңа теркҽлҽ торган документларны кабул итҥ датасы турында тамга куеп, 

кҥчермҽ бирҽ. 

Ҽлеге Регламентның 2.7 пунктында кҥрсҽтелгҽн документларны кабул итҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен 

каршылыклар барлыгы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен 

ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язма аңлатма белҽн документларны кайтара. 

Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаганда, Бҥлек белгече кергҽн 

гаризаны терки. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза (мҿрҽҗҽгать итҥче) килгҽн кҿндҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза һҽм гариза бирҥчегҽ 

кире кайтарылган  документлар. 

3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽр формалаштыру һҽм дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы органнарга җибҽрҥ. 

3.4.1. Бҥлек белгече электрон рҽвештҽ ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы ярдҽмендҽ запрослар җибҽрҽ:  

        мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн бергҽ теркҽлгҽн гражданнар турында белешмҽлҽр бирҥ 

турында яисҽ торак урыннан файдалану хокукын йҽ торак урынына милек хокукын, һҽм 

гражданның яшҽҥ урыныннан опекун булу телҽген белдергҽн финанс счеты кҥчермҽсен 

(вҽкалҽтле органнарга); 

 гражданнарның гомеренҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ каршы,белҽ торып җинаять 

кылган ҿчен опекун булырга телҽк белдергҽн граждан хҿкем ителгҽне булмау турында 

белешмҽ бирҥ хакында (эчке эшлҽр органнарына); 

 санитария һҽм техник кагыйдҽлҽргҽ һҽм нормаларга туры килҥе турында 

белешмҽ бирҥ хакында (кулланучылар хокукларын яклау һҽм кеше иминлеге ҿлкҽсендҽ 

кҥзҽтчелек буенча федераль хезмҽт идарҽсенҽ); 

 пенсионер булган опекун булырга телҽк белдергҽн гражданга карата пенсия 

алуны раслый торган белешмҽ бирҥ турында (Россия Федерациясе Пенсия фондының 

территориаль органнарына яисҽ пенсия белҽн тҽэмин итҥне гамҽлгҽ ашыручы башка 

органнарга); 

 Опека һҽм попечительлек органнарының опекун булырга телҽк белдергҽн якын 

туганының аларга 18 яшь тулганчы балигъ булган тҽрбиялҽнҥче белҽн (опека һҽм 

попечительлек органнарына аңа карата опека яки попечительлек билгелҽҥгҽ мохтаҗ затның 

элеккеге яшҽҥ урыны буенча опека һҽм попечительлек органнарына) тиешенчҽ мҿрҽҗҽгать 

итмҽве турында бҽялҽмҽ бирҥ хакында 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза теркҽлгҽн кҿннҽн соң ике кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: белешмҽлҽр (документлар) бирҥ турында гарызнамҽ. 

 3.4.2 Ведомствоара хезмҽттҽшлек органнары белгечлҽре ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн гарызнамҽлҽр нигезендҽ законнар билгелҽгҽн срокта 

соратып алына торган документларны (белешмҽлҽрне) тапшыра. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яисҽ бҥлеккҽ җибҽрелгҽн 

документларны (белешмҽлҽрне) бирҥдҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Опекун булырга телҽк белдергҽн гражданның яшҽҥ шартларын тикшерҥ. 

3.5.1. Опекун булырга телҽк белдергҽн гражданның опекуны итеп билгелҽҥ 

максатларында (опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганнарыннан тыш), Бҥлек белгече 

аның яшҽҥ шартларын тикшерҽ, аның барышында Россия Федерациясе Граждан кодексында 

аның опекуны (попечительсе) итеп билгелҽнҥгҽ комачаулаучы шартларның булмавы 

билгелҽнҽ.  

Опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданның тормыш шартларын 

тикшергҽндҽ, опека һҽм попечительлек органы белгече торак-кҿнкҥреш шартларын, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси сыйфатларын һҽм мотивларын, аның опекун бурычларын ҥтҽҥгҽ 

сҽлҽтен, шулай ук аның гаилҽ ҽгъзалары арасында урнашкан мҿнҽсҽбҽтлҽрне бҽяли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура опекун яисҽ попечитель булырга 

телҽгҽн затның гаризасы теркҽлгҽн кҿннҽн соң җиде кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн 

гражданның яшҽҥ шартларын тикшерҥ. 

3.5.2 Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре актта опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн 

гражданның яшҽҥ шартларын тикшерҥ турында (4 нче кушымта) (алга таба - гражданның 

тормыш шартларын тикшерҥ турында акт) кҥрсҽтелҽ.  
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Тикшерҥ турындагы акт 2 нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ, шуларның берсе опекун 

(попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданга җибҽрелҽ, икенчесе бҥлектҽ саклана. 

Тикшерҥ турындагы акт опекун булырга телҽк белдергҽн граждан тарафыннан суд 

тҽртибендҽ дҽгъва белдерелергҽ мҿмкин. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура тикшерҥ ҥткҽрелгҽн кҿннҽн алып ҿч кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн 

гражданның яшҽҥ шартларын тикшерҥ турындагы акт. 

3.5.3 Опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының опекуны итеп билгелҽҥ 

максатларында Бҥлек белгече тормыш шартларын тикшерҥне ҥткҽрҽ, аның барышында 

Россия Федерациясе Граждан кодексында аның опекуны (попечитель) итеп билгелҽнҥгҽ 

комачаулаучы шартларның булмавы билгелҽнҽ. 

Опекун булырга телҽк белдергҽн гражданның тормыш шартларын тикшергҽндҽ, опека 

һҽм попечительлек органы мҿрҽҗҽгать итҥченең торак-кҿнкҥреш шартларын, шҽхси 

сыйфатларын һҽм мотивларын, аның опекун бурычларын ҥтҽҥгҽ сҽлҽтен, шулай ук аның 

гаилҽ ҽгъзалары арасында урнашкан мҿнҽсҽбҽтлҽрне бҽяли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура якын туганының опекун булырга 

телҽк белдергҽн гаризасы теркҽлгҽн кҿннҽн алып җиде кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының яшҽҥ 

шартларын тикшерҥ. 

3.5.4. Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре актта опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының 

яшҽҥ шартларын тикшерҥ актында (8 нче кушымта) кҥрсҽтелҽ (алга таба - якын туганының 

яшҽҥ шартларын тикшерҥ турында акт).  

Тикшерҥ турындагы акт 2 нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ, шуларның берсе опекун 

(попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданга җибҽрелҽ, икенчесе бҥлектҽ саклана. 

Тикшерҥ турындагы акт опекун булырга телҽк белдергҽн граждан тарафыннан суд 

тҽртибендҽ дҽгъва белдерелергҽ мҿмкин. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура тикшерҥ ҥткҽрелгҽн кҿннҽн алып ҿч кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының яшҽҥ 

шартларын тикшерҥ турындагы акт. 

3.6. Опекун (попечитель) билгелҽҥ турында карар яисҽ опекун (попечитель) 

билгелҽҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҥ. 

3.6.1 Бҥлек белгече опека һҽм попечительлек комиссиясенҽ (алга таба - Комиссия) 

документлар пакеты формалаштыра. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: формалаштырылган һҽм Комиссиягҽ карауга юнҽлтелгҽн 

документлар пакеты. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура алдагы процедура тҽмамланганнан соң бер 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

3.6.2. Комиссия утырышта опекун (попечитель) билгелҽҥ яисҽ опекун (попечитель) 

билгелҽҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ.  

Опекун (попечитель) итеп бары тик балигъ булган эшкҽ сҽлҽтле граждан гына 

билгелҽнергҽ мҿмкин. Шул ук вакытта аның ҽхлакый һҽм башка шҽхси сыйфатлары, опекун 

яисҽ попечитель бурычларын ҥтҽҥгҽ сҽлҽте, мҿрҽҗҽгать итҥче һҽм опекага яисҽ 

попечительлеккҽ мохтаҗ зат арасында булган мҿнҽсҽбҽтлҽр, ҽ инде мҿмкин булса - 

тҽрбиядҽге кешенең телҽге исҽпкҽ алынырга тиеш. 

Опека һҽм попечительлек комиссиясе утырышын уздыруның барышы, шулай ук аның 

бҽялҽмҽсе утырыш беркетмҽсендҽ теркҽлҽ. Кҥрсҽтелгҽн беркетмҽлҽр Комиссия утырышлары 

беркетмҽлҽрен теркҽҥ журналында (7 нче кушымта) теркҽлҽ.   

3.6.3. Комиссия шушы Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылган документлар, ҽлеге Регламентның 3.4.1, 3.4.2 пунктлары 

нигезендҽ алынган белешмҽлҽр (документлар) һҽм гражданның яшҽҥ шартларын тикшерҥ 
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турында акт (якын туганының яшҽҥ шартларын тикшерҥ турында акт) опекун (попечитель) 

билгелҽҥ турында йҽ опекун (попечитель) билгелҽҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ. 

Опекун (попечитель) билгелҽҥдҽн баш тарту турындагы карар тҥбҽндҽге нигезлҽрнең 

берсе булса да Комиссия тарафыннан кабул ителҽ: 

- мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда дҿрес булмаган яисҽ 

бозылган белешмҽлҽр ачыкланган; 

-мҿрҽҗҽгать итҥченең ҽлеге Регламентның 1.2 пункты талҽплҽренҽ туры килмҽве 

(мҿрҽҗҽгать итҥчене суд тарафыннан хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ хокуктан 

файдалануга сҽлҽте чиклҽнгҽн дип тану, мҿрҽҗҽгать итҥченең ата-ана хокукларыннан 

мҽхрҥм ителҥе, гражданнарның гомеренҽ яисҽ сҽламҽтлегенҽ каршы белҽ торып җинаять 

кылган ҿчен опека яисҽ попечительлек билгелҽҥ вакытына мҿрҽҗҽгать итҥченең булуы) 

- конкрет гражданны опекун яисҽ попечитель итеп билгелҽп кую опекага алынучы 

кешенең мҽнфҽгатьлҽренҽ туры килми торган шартларны ачыклау (закон белҽн йҿклҽнгҽн 

вазыйфаларны тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен опекун (попечитель) вазыйфаларыннан 

читлҽштерелде; опекунның бурычларын ҥтҽҥгҽ комачаулаучы авыру белҽн интегҽ; даими 

яшҽҥ урыны булмый, санитария һҽм техник кагыйдҽлҽргҽ һҽм нормаларга туры килми торган 

торак биналарда яшилҽр) 

- гражданның (якын туганының) яшҽҥ шартларын тикшерҥ акты, анда Россия 

Федерациясе Граждан кодексында билгелҽнгҽн, аны опекун итеп билгелҽп куюга 

комачаулый торган хҽллҽр булуы чагылыш тапкан. 

Комиссия утырышының нҽтиҗҽсе беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ торган карарны 

кабул итҥ һҽм Комиссия рҽисе һҽм ҽгъзалары тарафыннан имзалана.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура алдагы процедура тҽмамланганнан соң бер 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

3.6.4. Комиссия утырышы беркетмҽсе нигезендҽ белгеч Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы башкарма комитетының опека (попечительлек) билгелҽҥ һҽм опекун 

(попечитель) билгелҽҥ турында карар проектын (1 нче кушымта) ҽзерли яисҽ опека 

(попечительлек) билгелҽҥдҽн һҽм хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн граждан 

ҿстеннҽн опекун (попечитель) билгелҽҥдҽн баш тарту турында һҽм аны Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитеты җитҽкчесенҽ имзасына җибҽрҽ. 

Карар ике нҿсхҽдҽ тҿзелҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: карар проекты җитҽкчегҽ имзага юнҽлтелгҽн.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура алдагы процедура тҽмамланганнан соң бер 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

3.6.5. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитеты 

җитҽкчесе Комиссия утырышы беркетмҽсен карый һҽм опека (попечительлек) билгелҽҥ һҽм 

опекун (попечитель) кую турындагы (алга таба - билгелҽҥ турындагы карар) йҽ опека 

(попечительлек) билгелҽҥдҽн һҽм хокукый сҽлҽтсез яисҽ чиклҽнгҽн хезмҽткҽ сҽлҽтле 

граждан ҿстеннҽн опекун (попечитель) билгелҽҥдҽн баш тарту турындагы карарны имзалый 

(алга таба - баш тарту турындагы карар).  

Процедураның нҽтиҗҽсе: 2 нҿсхҽдҽ имзаланган карар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура алдагы процедура тҽмамланганнан соң бер 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

3.6.6. Бҥлек белгече теркҽҥ журналында билгелҽҥ турындагы карарны терки, 

билгелҽнгҽн ҥрнҽктҽге таныклыкны рҽсмилҽштерҽ (3 нче кушымта). 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

хҽбҽр итҥ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура алдагы процедура тҽмамланганнан соң бер 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

3.6.7 “Опека һҽм попечительлек турында” 2008 елның 24 апрелендҽге 48-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясында билгелҽнгҽн очракларда, опеканы тҥлҽҥле нигездҽ 
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гамҽлгҽ ашыру турында гариза нигезендҽ, опека һҽм попечительлек органы ҥз вазыйфаларын 

тҥлҽҥле башкаручы опекун билгелҽҥ турында карар кабул итҽ һҽм Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең 2010 елның 17 ноябрендҽге 927 номерлы карары белҽн расланган балигъ 

булган хокукка сҽлҽтсез яисҽ тулысынча эшкҽ сҽлҽтсез гражданга карата опека яисҽ 

попечительлекне гамҽлгҽ ашыру турында шартнамҽ тҿзҥ кагыйдҽлҽрендҽ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ опека яисҽ попечительлекне гамҽлгҽ ашыру турында шартнамҽ тҿзи. 

3.7 Дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирҥ. 

3.7.1. Билгелҽнгҽн ҥрнҽктҽге таныклыкны яисҽ кире кагу турындагы карарны 

билгелҽҥ һҽм билгелҽҥ турындагы карарның бер нҿсхҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ул килгҽн 

кҿнне тапшырыла. 

Опека һҽм попечительлек органы баш тарту турындагы карар белҽн бергҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ барлык тҽкъдим ителгҽн документларны кайтара һҽм аларга шикаять бирҥ тҽртибен 

аңлата. Кҥрсҽтелгҽн документларның кҥчермҽлҽре опека һҽм попечительлек органында 

саклана. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: билгелҽнгҽн ҥрнҽкне билгелҽҥ һҽм таныклык турында 

бирелгҽн карар яисҽ баш тарту турында карар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3.8  Техник хаталарны тҿзҽтҥ.  

3.8.1. Дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган очракта, 

мҿрҽҗҽгать итҥче бҥлеккҽ тҥбҽндҽгелҽрне тапшыра: 

техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (8 нче кушымта); 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн 

документ; 

техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.  

Дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник 

хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны мҿрҽҗҽгать итҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта 

аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталы аша тапшырыла. 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ турында 

гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм аларны 

Бҥлеккҽ тапшыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура, гариза теркҽлгҽннҽн соң, бер эш кҿне 

эчендҽ башкарыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҥлек белгеченҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.6.4-3.6.6 пунктларында каралган 

процедуралар гамҽлгҽ ашырыла һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник 

хатасы булган документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала яисҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (электрон почта ярдҽмендҽ) техник хата булган документның 

оригиналын алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң яки 

җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң ҿч кҿн 

эчендҽ башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥне тикшереп тору тҽртибе һҽм рҽвешлҽре 

 

4.1. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне, дҽҥлҽт хезмҽтен 
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кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле ҥзидарҽ органы вазыйфаи 

затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына 

тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм килештерҥ. 

Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны имзалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ; 

3) дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

контроль тикшерҥлҽр уздыру. 

Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки 

еллык планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр 

уздырганда дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр 

яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин. 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын 

тикшереп тору максатларында башкарма комитет җитҽкчесенҽ дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ. 

4.2. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн 

гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль башкарма комитет җитҽкчесенең 

дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы урынбасары, шулай ук опека белгечлҽре 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле ҥзидарҽ 

органының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи регламентлар белҽн 

билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозу 

очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз 

вакытында карамаган ҿчен җаваплы. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) 

ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында һҽм 

(яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган) 

карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр Законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар. 

4.5. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥне тикшереп тору дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽткҽндҽ эшчҽнлекнең ачыклыгы, дҽҥлҽт 

хезмҽтен кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълҥмат алу һҽм дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ барышында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге 

ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

5. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче органның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) карата суд (судтан тыш) тҽртибенҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенҽ, шулай ук аларның вазыйфаи затларына, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ, хезмҽткҽрлҽргҽ шикаять белдерҥ. 

 

5.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽ катнашучы башкарма комитет 

хезмҽткҽрлҽренең карарларына, гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять белдерҥ хокукына ия - башкарма комитет җитҽкчесенең карарлары һҽм гамҽллҽре 

(гамҽл кылмавы) муниципаль берҽмлек Советына. 

Гариза бирҥче тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала:   

1) дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны теркҽҥ срогын бозганда; 

2) дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ срогын бозганда; 
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3) мҿрҽҗҽгать итҥченең документлары яисҽ мҽгълҥматы йҽ дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ 

ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, 

муниципаль хокукый актларда кҥрсҽтелмҽгҽн гамҽллҽрне башкару талҽплҽре; 

4) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

муниципаль хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн кабул итҥдҽн 

баш тарту; 

5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең 

бҥтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һҽм башка 

норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту нигезлҽре 

каралмаган булса, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган 

тҥлҽҥ талҽп ителгҽндҽ; 

7) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн 

документларда җибҽрелгҽн басма хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ мондый 

тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуда дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи 

затының баш тартуы; 

8) дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ срогы яисҽ тҽртибе 

бозылу; 

9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн 

Россия Федерациясенең бҥтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

каралмаган булса, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне туктатып тору; 

10) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны яисҽ 

мҽгълҥматны талҽп иткҽндҽ, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн башта баш тартканда йҽ, 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелгҽндҽ кҥрсҽтелмҽгҽн. 

5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаятьне «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн, Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып, кҥпфункцияле 

ҥзҽк аша почта аша җибҽрергҽ мҿмкин: http://apastovo.tatarstan.ru/; Татарстан Республикасы 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы (http://uslugi.tatarstan.ru/), Дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) бердҽм порталы (http://www.gosuslugi.ru/), шулай 

ук мҿрҽҗҽгать итҥчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органга кергҽн шикаять йҽ югарырак орган (ул булган 

очракта) аны теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче 

органның баш тартуына карата шикаять белдергҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

документларны кабул итеп алганда йҽ җибҽрелгҽн басма хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ 

яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн алып 

биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш. 

5.4.Гаризада тҥбҽндҽгелҽр булырга тиеш: 

1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять бирелҽ торган 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының 

йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең исеме; 

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 

очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик 

зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры (номеры), 

электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта 

адресы; 

http://apastovo.tatarstan.ru/
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3) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның яисҽ 

муниципаль хезмҽткҽрнең дҽгъвалана торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) 

турында белешмҽлҽр; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи затының карары һҽм гамҽл кылмавы 

(гамҽл кылмавы) белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥченең дҽлиллҽрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин. 

5.5. Гаризаны карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул 

ителҽ: 

1)Гариза, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн чыгару, җибҽрелгҽн 

басмаларны һҽм хаталарны дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 

тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тҥлҽтҥ Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ канҽгатьлҽндерелҽ. 

2) Гаризаны канҽгатьлҽндерҥ кире кагыла.  

5.6 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннең иртҽгесеннҽн дҽ соңга 

калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең телҽге буенча 

электрон рҽвештҽ шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.7. Гаризаны канҽгатьлҽнергҽ тиешле дип таныган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, 

ачыкланган хокук бозуларны кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽткҽндҽ башкарыла торган гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр һҽм дҽҥлҽт хезмҽтен алу максатларында мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.8. Гаризаны мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип таныган 

очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул 

ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.9. Гаризаны карап тикшерҥ барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу составы яки җинаять билгелҽре ачыкланган очракта, Гаризаларны 

карап тикшерҥ буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
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Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 1нче кушымта 

  

Татарстан Республикасы Апас  

муниципаль районы Башкарма комитетының 

 

2020 елның "_____" ______________ 

______ номерлы 

 

КАРАРЫ 

  

Хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн затка опекун (попечитель) билгелҽҥ 

һҽм опекун (попечитель) кую турында 

________________________________________________________________________________

_____________________       (фамилиясе,исеме,атасының 

исеме)                                                                                                                                                     

                           

   

Гражданинның(каның) гаризасын карап 

________________________________________________________ 

                                                                            (фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

туган кҿне) 

 туган елы, (аның) яшҽҥ  адресы 

________________________________________________________________________________

____________________ 

                                                                                                            

   (даими яшҽҥ урыны адресы - ҿлкҽсе, шҽһҽре, районы, урамы, йорты, № фатиры) 

аны опекун, попечитель итеп билгелҽҥ турында 

____________________________________________________туган коне)    

                      (хокукый сҽлҽтсез затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган коне) 

________________________________________________________________________________

____________________Судтан 

___________________________________________________________________ 

                                     (суд исеме)                                                                                     (суд 

карары датасы) 

хокуктан файдалануга сҽлҽтсез , хокуктан файдалануга сҽлҽте чиклҽнгҽн ,белҽн туганлык 

элемтҽлҽрен, ҽхлак сыйфатларын исҽпкҽ алып_______________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

тапшырылган документлар, Россия Федерациясе Граждан кодексы, Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районы башкарма комитеты карар бирҽ: 

1.  Опека һҽм попечительлек билгелҽргҽ  

________________________________________________________ 

                                            (мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме)  
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опекун, попечитель булып ________________________________________. 

                                                 (хокукый сҽлҽтсез затның фамилиясе, исеме, атасының 

исеме)  

2.    Опекун, попечительгҽ тҽрбиядҽге баланы карау, дҽвалау, аның хокукларын һҽм 

мҽнфҽгатьлҽрен яклау бурычларын башкарырга. 

3. Опекун, попечительгҽ ел саен агымдагы елның 1 февраленнҽн дҽ соңга калмыйча опека 

һҽм попечительлек бҥлегенҽ тҽрбиядҽге баланы саклау, алардан файдалану һҽм аның 

мҿлкҽте белҽн идарҽ итҥ турында хисап тапшырырга. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасарына йҿклҽргҽ. 

                     (фамилия, инициаллар) 

  

  

Җитҽкче  _________________ _____________________ 

   (имза)                                (фамилиясе, инициаллары) 

 

 

 

 

  

 

Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 2нче кушымта 

 

Опека һҽм попечительлек органы исеме 

... 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ 

хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн затның опекун яисҽ попечитель 

булу телҽген белдергҽн гражданның 

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

гражданлык, шҽхесне таныклый торган документ 

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

гражданның фактта яшҽҥ урыны адресы 

Балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн затның 

опекун яисҽ попечитель булу телҽген белдергҽн гражданның гаризасы 

     Мин, _________________________________________________________, 

     ┌─┐                   (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

     └─┘ миңа опекага (попечительлеккҽ) тапшыруыгызны сорыйм * 

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

     (балигъ булган хокуктан файдалануга сҽлҽтсез затның фамилиясе, исеме, атасының 

исеме яисҽ атасының исеме) 

   тулысынча эшкҽ сҽлҽтле граждан, саны, ае, туган елы) 
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     ┌─┐ 

     └─┘ миңа тҥлҽҥле нигездҽ опекага (попечительлеккҽ) тапшыруыгызны сорыйм 

__________________________________________ 

         (балигъ булган хокуктан файдалануга сҽлҽтсез гражданның фамилиясе, исеме, 

атасының исеме яисҽ тулысынча эшкҽ сҽлҽтле гражданның фамилиясе, саны, ае, туган елы) 

     Матди мҿмкинлеклҽр, торак шартлары, сҽламҽтлек торышы һҽм 

эш характеры миңа балигъ булган хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яки тулысынча 

эшкҽ сҽлҽтле гражданны опекага (попечительлеккҽ) алырга мҿмкинлек бирҽ. 

     Ҥзем хакында ҿстҽмҽ рҽвештҽ тҥбҽндҽгелҽрне хҽбҽр итҽ алам: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

     (гражданның балигъ булган хокуктан файдалануга сҽлҽтсез балигъ булган граждан 

ҿстеннҽн опека (попечительлек) башкаруда кирҽкле белемнҽре һҽм кҥнекмҽлҽре булу 

кҥрсҽтелҽ, шул исҽптҽн һҿнҽри эшчҽнлек турында документлар булу, опекуннарга яисҽ 

попечительлҽргҽ кандидатлар ҽзерлҽҥ программаларын узу турында һ.б. 

     Мин, _________________________________________________________, 

                   (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) 

ҽлеге гаризада һҽм мин тҽкъдим иткҽн документларда булган шҽхси 

мҽгълҥматларымны эшкҽртҥгҽ һҽм куллануга ризалыгымны бирҽм. 

                                                     ____________________ 

                                                       (имза, дата) 

_____________________________ 

     Кирҽкмҽгҽнне сызырга. 

 

 

 

 

 

 

 

Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 3нче кушымта 

 

ТАНЫКЛЫК 

  

Ҽлеге таныклык гражданга 

__________________________________________________________________________, 

(опекунның, попечительнең фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Тҥбҽндҽге адрес буенча яшҽҥче: 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ Татарстан 

Республикасы муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

_______________________________ карары нигезендҽ, аның (фамилиясе, исеме, атасының 

исеме, хокукый сҽлҽтсез яисҽ чиклҽнгҽн хокукка сҽлҽтле затның туган елы) опекун, 

попечитель итеп билгелҽнҥен таныклап бирелде (тиешле астына сызарга) 

________________________________________________________________________________

http://ivo.garant.ru/#/document/12190112/entry/2111
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________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Судның _______________________________  (суд исеме)  

                  (суд карары датасы) 

адрес буенча яшҽҥчегҽ (аңа) хокуктан файдалануга сҽлҽтсез хокуктан файдалануга сҽлҽте 

чиклҽнгҽн (кирҽклесен ассызыкларга):  

_____________________________________________________________________ 

  

Гамҽлдҽге вакыты _________________________________________________________. 

  

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы   

Башкарма комитеты 

җитҽкчесе   ____________________________________________________________________ 

                                                          (имза)   (фамилиясе, инициаллары) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 4нче 

кушымта 
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Опека һҽм попечительлек органы бланкы 

  

 

 Балигъ яшьтҽге хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн гражданның опекуны 

яисҽ попечителе булырга телҽк белдергҽн гражданның яшҽҥ шартларын тикшерҥ акты 

Тикшерҥ датасы "__" ________ 20__г. 

Тикшерҥ ҥткҽргҽн затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазыйфасы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Яшҽҥ шартларын тикшерҥ ҥткҽрелде _____________________ 

____________________________________________________________________ 

(балигъ яшьтҽге хокукка сҽлҽтсез яисҽ тулысынча хокукка сҽлҽтсез гражданның опекуны 

яисҽ попечителе булырга телҽк белдергҽн гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

туу датасы) 

 Балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез гражданның опекуны яисҽ попечителе 

булу телҽген белдергҽн гражданның шҽхесен раслаучы документ 

_________________________________________ 

(серия, номер, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

 Факттагы яшҽҥ урынын  һҽм   шартларны тикшерҥне уздыру 

опекун яисҽ  попечитель булу телҽген белдергҽн граждан тормышы 

хокуктан файдалануга сҽлҽтсез  яисҽ   хокуктан файдалануга сҽлҽте чиклҽнгҽн гражданга 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

балигъ булган хокуктан файдалануга сҽлҽтсез  яисҽ   хокуктан файдалануга сҽлҽте 

чиклҽнгҽн гражданга опекун попечитель булу телҽген белдергҽн гражданның белеме 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Һҿнҽри эшчҽнлеге_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(балигъ яшьтҽге хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн гражданның опекуны яисҽ 

попечителе булырга телҽк белдергҽн гражданның эш урыны, кҥрсҽтелгҽн вазыйфасы, эш 

телефоны ) 

 Торак мҽйданы ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ тулысынча хокукый сҽлҽтсез 

гражданның опекуны яисҽ попечителе булырга телҽк белдергҽн гражданның фамилиясе, 

исеме, атасының исеме) 

_________кв. м тҽшкил итҽ, һҽр бҥлмҽнең ҥлчҽме: ______ кв.м, ________кв.м, _________ 

кв.м, катның________________________________катта - катлы йорттагы. 

 Йортның сыйфаты (кирпечтҽн, панельле, агач һ. б. ш. ш. ш.; нормаль бҥлмҽдҽ 

халҽттҽ, искергҽн, авария хҽлендҽге бҥлмҽлҽрдҽ, коры бҥлмҽлҽрдҽ, якты, ҥтҽ торган 

бҥлмҽлҽрдҽ, 

тҽрҽзҽ саны һҽм башкалар)_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(кирҽклесен кҥрсҽтергҽ) 

 Йортны һҽм торак мҽйданын (суҥткҽргеч, канализация, нинди 

җылыту, газ, ванна, лифт, телефон һ.б. _______________________________ 

                                         (кирҽклесен кҥрсҽтергҽ) 

 Санитар-гигиеник халҽте  (яхшы, 

канҽгатьлҽнерлек, канҽгатьлҽнерлек тҥгел)______________________________ 

                                                                                         (кирҽклесен кҥрсҽтергҽ) 
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 Балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

гражданинга аерым бҥлмҽ булу (опекун (попечитель) белҽн бергҽ яшҽгҽн 

очракта)*_________________________________ 

 Торак мҽйданда яшилҽр (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн һҽм фактта яшилҽр): 

 Фамилиясе, 

исеме, 

атасының 

исеме 

Туган елы Эш урыны, 

Вазыйфасы яки уку 

урыны 

Туганлык 

мҿнҽсҽбҽте 

Кҥпме вакыт 

ҽлеге торак  

мҽйданында яши 

          

          

          

 Гражданның гаилҽ ҽгъзалары арасында урнашкан мҿнҽсҽбҽтлҽр 

______________________________________________________________________ 

(ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽр характеры, гаилҽ ҽгъзалары арасында аралашу ҥзенчҽлеклҽре һ.б.) 

Гражданның шҽхси сыйфатлары (характер ҥзенчҽлеклҽре, гомуми мҽдҽният, балигъ 

булган хокуктан файдалануга сҽлҽтсез гражданнар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлек тҽҗрибҽсе булу 

һ.б.) ____________________________________________________________________ 

 Опекун (попечитель)булырга телҽк белдергҽн гражданның мотивлары 

** хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка  сҽлҽте чиклҽнгҽн граждан 

____________________________________________________________________. 

 Ҿстҽмҽ тикшерҥ мҽгълҥматлары______________________________ 

 Балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ хокукка  сҽлҽте чиклҽнгҽн затның 

опекуны яисҽ попечителе булу телҽген белдергҽн гражданның яшҽҥ шартлары 

хокукка сҽлҽтле граждан 

____________________________________________________________________ 

(конкрет хҽллҽрне кҥрсҽтеп, канҽгатьлҽнерлек/канҽгатьлҽнерлек тҥгел) 

Тикшерҥ ҥткҽргҽн затның имзасы ____________________________ 

(опека һҽм попечительлек органы җитҽкчесе вазыйфасы) 

 __________________  ____________________ 

               (имзасы)                          (Ф.И.О.) 

     М.У. 

_____________________________ 

*Балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ хокуктан файдалануга сҽлҽте 

чиклҽнгҽн гражданның опекуны (попечителе) булырга телҽк белдергҽн граждан эшлҽмҽҥче 

пенсионер булса, ҽлеге юлда «пенсионер, эшлҽмҽҥче» кҥрсҽтелҽ. 

Кирҽк  тҥгелен сызып ташларга 

 

 Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 

5нче кушымта 

 

 

Балигъ яшьтҽге хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн гражданнарның опекуннары 

яисҽ попечительлҽре булырга телҽк белдергҽн гражданнарны исҽпкҽ алу журналы 

Башланды:___________________ 

https://base.garant.ru/12190112/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3222
https://base.garant.ru/12190112/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3222
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Тҽмамланды:_________________ 

N 

т/б 

Ф.И.О., 

туган 

кҿне 

Яшҽҥ 

урынын

ың 

почта 

адресы, 

телефон 

(эшнеке

, 

йортны

кы) 

Гаилҽ 

хҽле 

Балигъ 

яшьтҽге 

хокуктан 

файдалануга 

сҽлҽтсез яисҽ 

тулысынча 

хокуктан 

файдалануга 

сҽлҽтсез 

гражданның 

опекуны яисҽ 

попечителе 

булырга телҽк 

белдергҽн 

гражданнан 

гариза бирҥ 

датасы 

Балигъ яшьтҽге хокуктан 

файдалануга сҽлҽтсез 

яисҽ тулысынча хокукка 

сҽлҽтсез гражданның 

опекуны яисҽ попечителе 

булырга телҽк белдергҽн 

гражданның яшҽҥ 

шартларын тикшерҥ 

датасы һҽм нҽтиҗҽлҽре 

(балигъ яшьтҽге хокуктан 

файдалануга сҽлҽтсез 

яисҽ тулысынча хокукый 

сҽлҽтсез гражданның 

опекуны яисҽ попечителе 

булырга телҽк белдергҽн 

гражданның яшҽҥ 

шартларын тикшерҥ акты 

нигезендҽ) 

Опекун 

билгелҽҥ 

турында яки 

опекун 

билгелҽҥдҽн 

баш тарту 

турында акт 

датасы һҽм 

номеры яисҽ 

мҿрҽҗҽгать 

итҥченең 

опекун булу 

мҿмкинлеге 

яисҽ 

мҿмкинлеге 

булмау 

турында 

бҽялҽмҽ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  

 

Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 6нчы 

кушымта 

 

Хокукка сҽлҽтсез яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн затның шҽхси эшлҽрен исҽпкҽ алу 

һҽм теркҽҥ журналы 

  

№ Ф.И.О., 

хокукый 

сҽлҽтсез яисҽ 

хокукка 

сҽлҽте 

чиклҽнгҽн 

затның 

адресы 

Суд 

карарының 

реквизитлары 

(суд датасы, 

исеме, ҥз 

кҿченҽ керҥ 

датасы) 

Ф.И.О., 

попечитель 

опекун 

булырга 

телҽҥченең 

адресы 

Опека һҽм 

попечительлек 

комиссиясе 

карарының 

датасы һҽм 

эчтҽлеге 

Опекунны, 

попечительлек

не билгелҽҥ 

(туктату) 

турында 

кҥрсҽтмҽнең 

датасы һҽм 

номеры 

Искҽрмҽлҽ

р 

              

 

 Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 7нче 
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кушымта 

 

 Опека һҽм попечительлек комиссиялҽренең утырышлар беркетмҽлҽрен теркҽҥ 

журналы 

   

N 

п/п 

Комиссия 

утырышы 

датасы 

Гамҽлгҽ 

сҽлҽтсез яисҽ 

хокукка сҽлҽте 

чиклҽнгҽн, Аңа 

карата мҽсьҽлҽ 

карала торган 

затның Ф.И.О.  

Опека һҽм 

попечительлек 

комиссиясе утырышы 

кҿн тҽртибенең 

эчтҽлеге 

каралган мҽсьҽлҽ 

буенча опека һҽм 

попечительлек 

комиссиясе 

карарын карап 

тоту  

Искҽрмҽлҽр 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

            

 

 

Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 8нче 

кушымта 

 

Опека һҽм попечительлек органы бланкы 

 

БАЛИГЪ БУЛГАН ХОКУККА СҼЛҼТСЕЗ ЯИСҼ ХОКУККА СҼЛҼТЕ ЧИКЛҼНГҼН 

ГРАЖДАННЫҢ ОПЕКУН ЯКИ ПОПЕЧИТЕЛЬ БУЛУ ТЕЛҼГЕН БЕЛДЕРГҼН ЯКЫН 

ТУГАНЫНЫҢ ТОРМЫШ ШАРТЛАРЫН ТИКШЕРҤ ТУРЫНДА АКТ 

Тикшерҥ датасы _____" _______________ 20______ г. 

Тикшерҥ ҥткҽргҽн затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), 
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вазыйфасы 

  

 

Тормыш шартларын тикшерҥ ҥткҽрелде   

  (фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булган очракта), туган кҿне 

    

хокуктан файдалануга сҽлҽтсез балигъ яшьтҽге баланың опекуны яисҽ попечителе 

булырга телҽк белдергҽн якын туганы 

    

яисҽ тулысынча хокукый сҽлҽтсез граждан) 

    

Балигъ яшьтҽге хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ тулысынча хокуктан файдалануга 

сҽлҽтсез баланың опекуны яисҽ попечителе булырга телҽк белдергҽн якын туганының 

шҽхесен раслаучы документ 

граждан   

(исеме, сериясе, номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

    

  

Балигъ яшьтҽге хокукка сҽлҽтсез яисҽ тулысынча хокукка сҽлҽтсез гражданның 

опекуны яисҽ попечителе булырга телҽк белдергҽн якын туганының яшҽҥ шартларын 

фактта яшҽҥ һҽм тикшерҥ уздыру урыны 

   

 

Торак мҽйданда яшилҽр (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн һҽм / яки фактта яши): 

Фамилиясе, 

исеме, атасының 

исеме (булган 

очракта) 

Туган елы Эш урыны, 

вазыйфасы яки 

уку урыны 

Туганлык 

мҿнҽсҽбҽте 

Ҽлеге торак 

мҽйданда кайсы 

вакыттан бирле 

яши 

          

          

          

    Россия Федерациясе Граждан кодексында (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 1994, 

N  32,  3301 ст. билгелҽнгҽн  булмау/булу турында мҽгълҥмат;  2008, №N  17,  1756) якын 

туганының опекуны итеп билгелҽнҥгҽ комачаулаучы хҽллҽр, ул балигъ яшьтҽге хокукка 

сҽлҽтсез яисҽ тулысынча эшкҽ сҽлҽтле гражданның опекуны яисҽ попечителе булу телҽген 

белдергҽн граждан___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________ 

  Опекун яисҽ балигъ яшьтҽге, хокукый сҽлҽтсез, яисҽ тулысынча эшкҽ сҽлҽтле гражданның 

опекун булу телҽген белдергҽн якын туганының яшҽҥ шартлары 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(канҽгатьлҽнерлек/канҽгатьлҽнерлек булмаган, 

конкрет хҽллҽрне кҥрсҽтеп) 

Тикшерҥ ҥткҽргҽн затның имзасы         

           

(опека һҽм попечительлек органы җитҽкчесе 

вазыйфасы) 

   (имза)    (фамилиясе, 

исеме, 

атасының 

исеме) 
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Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 9нчы 

кушымта 

 

Техник хатаны тҿзҽтҥгҽ гариза 

 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

____________________________________(хата тҿре) 

Язылган:______________________________________________________ 

Дҿрес белешмҽлҽр:___________________________________ 

Техник хатаны тҿзҽтеп, дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган документка тҥбҽндҽге 

ҥзгҽрешлҽрне кертҥегезне сорыйм. 

Тҥбҽндҽге документларны җибҽрҽм 

1. 

2. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта, 

ҽлеге карарны тҥбҽндҽге ысул белҽн җибҽрҥегезне сорыйм: 

 электрон документны E-mail:_____адресына җибҽрҥ юлы белҽн 

Тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганакта таныкланган кҥчермҽ 

рҽвешендҽ_______________________________________________________________________

__________________. 

 Ҥземнең ризалыгымны, шулай ук мин тҽкъдим итҽ торган затның шҽхси 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны 

эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽрне, шул исҽптҽн, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ 

максатларында, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥне тҽкъдим итҥче орган нигезендҽ карарлар кабул 

итҥне дҽ кертеп, автоматлаштырылган режимда карарларны кабул итҥне дҽ кертеп, ҥзенең 

ризалыгын бирҽм, аның нигезендҽ карарларны дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥне тҽкъдим итҥче 

орган булуын раслый. 

  минем шҽхескҽ һҽм мин тҽкъдим итҽ торган затка караган гаризаларга кертелгҽн 

белешмҽлҽр, шулай ук миннҽн тҥбҽнрҽк кертелгҽн белешмҽлҽр дҿрес. Гаризага беркетеп 

бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза бирҥ вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм 

алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.    

 Миңа кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хезмҽтенең сыйфатын бҽялҽҥ буенча сораштыруда 

катнашуга ҥз ризалыгымны бирҽм_______________________________. 

 

Дата____________  Имза_______________________ _____________ 

Хезмҽт билгелҽре     Гариза кергҽн кҿн                              Дата: 

 

Керҥ. № 

Ф.И.О. һҽм гаризаны кабул иткҽн затның имзасы. 
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 Суд тарафыннан хокукка сҽлҽтсез  

яисҽ хокукка сҽлҽте чиклҽнгҽн 

 дип танылган балигъ булган затка  

карата опека яисҽ попечитель 

 билгелҽҥ һҽм опекун яисҽ попечитель 

 кую буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең  

административ регламентына 10нчы кушымта 

 

 

Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту ҿчен җаваплы вазыйфаи 

затларның реквизитлары 

 

 

Апас муниципаль районы Башкарма комитеты  

2020 ел,"_____" ______________ 

 

Вазифа Телефон Электрон адресы 

Башкарма комитет җитҽкчесе 8(84376)2-21-41 Almaz.Gibadullin@tatar.ru 

сектор мҿдире 8(84376)2-10-90 Raniya.Abubakirova@tatar.ru 

  

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы 

 

Вазифа Телефон Электрон адресы 

Башлык  8(84376)21-2-52 Ravil.Hisamutdinov@tatar.ru 

 

 

 

 


