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Опекунлык советы турында нигезлэмэне 
раслау хакында 

Россия Федерациясенец 2008 елньщ 24 апрелендэге «Опека Ьэм попечительлек 

турында» 48-ФЗ номерлы Федераль законны, «Татарстан Республикасында 

муниципаль берэмлеклэрнен жирле узидарэ органнарына опека Ьэм попечительлек 

елкэсендэ Татарстан Республикасыньщ аерым дэулэт вэкалэтлэрен биру турында» 

2008 елньщ 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын Ьэм 

Тукай муниципаль районы балигъ булмаганнарыньщ хокукларын Ьэм законлы 

мэнфэгатьлэрен яклау буенча нэтюкэле эшлэу максатында, 

КАРАР БИРЭ: 

1. Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы 

опекунлык советы турында нигезлэмэне кушымта нигезендэ расларга. 

2. Татарстан Республикась Тукай муниципаль районыныц опека Ьэм 

попечительлек секторына 3 кон эчендэ элеге карарны Тукай муниципаль районы 

сайтында Ьэм Татарстан Республикасы рэсми хокукый мэгълумат порталында 

урнаштырырга. 

3. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгымда 

кал дырам. 

Башкарма комитет Жи' Л.Г. Авзалов 
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Опекунлык советы турында нигёзлэмэ 

Гомуми нигезлэмэлэр 

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы опекунлык 

советы (алга таба - совет) коллегиаль орган булып тора, Тукай муниципаль районы 

территориясендз яшэуче балигъ булмаган, эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте чиклэнгэн 

гражданнарныц хокукларын Ьэм гражданлык мзнфэгатьлэрен яклау буенча опека 

Ьэм попечительлек эшчэнлеген оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру белэн бэйле бэхэсле 

мэсьэлэлэрне хэл игу очен тозелэ. Совет коллегиаль орган булып тора, Тукай 

муниципаль районы территорияселдэ яшэуче балигъ булмаганнарныц, эшкэ 

сэлэтсез, эшкэ сэлэте чиклэнгэн гражданнарныц хокукларын Ьэм гражданлык 

мзнфэгатьлэрен яклауга юнэлдерелгэн тэкъдим иту карарларын кабул итэ. Совет 

уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы 

Конституциясе, Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары Ьэм 

муниципаль берэмлекнец норматив-хокукый актлары, Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты каршындагы опека Ьэм попечительлек секторы турында 2009 

елныц 20 июнендэге 2505 номерлы нигезлэмэ, Опекунлык советы турында элеге 

нигезлэмэгэ таяна. Опекунлык советы уз эшчэнлегендэ законлылык, 

коллегиальлек, хэбэрдарлык, максатчанлык принципларына таяна. 

Опекунлык советы эшчэнлегенец максаты булып ятим балаларныц Ьэм ата-ана 

каравыннан мэхрум калган балаларныц, шулай ук Тукай муниципаль районы 

территориясендз яшэуче балигъ булмаганнарныц, эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте 

чиклэнгэн гражданнарныц хокукларын Ьэм законлы мзнфэгатьлэрен яклауны 

тээмин иту тора. 

II. Опекунлык советыныц максаты 

III. Опекунлык советыныц бурычлары 

1. Тукай муниципаль районы территориясендз яшэуче балигъ булмаган, 

эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте чиклэнгэн гражданнарныц шэхси Ьэм милек 

хокукларын Ьэм мзнфэгатьлэрен яклау. 



2. Тукай муниципаль районы территориясендэ яшэуче, эшкэ сэлэтсез, эшкэ 

сэлэте чиклэнгэн гражданнарныц шэхси Ьэм милек хокукларын Ьэм 

мэнфэгатьлэрен яклау Ьэм бозуларны булдырмау буенча чаралар куру. 

3. Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы опека Ьэм 

попечительлек секторында исэптэ торучы опекага алынган пэм опекун 

карамагындагы балаларныц тормыш л Ьэм карап тэрбиялэу очен оптималь шартлар 

булдыру. 

IV. Опекунлык советыныц функциялэре пэм вэкалэтлэре 

Теп бурычлар нигезендэ совет тубэндэге функциялэрне башкара: 

- опека Ьэм попечительлек секторына тэкъдимнэр бирэ; 

- ата-аналарныц гамьсезлеге аркасында балаларныц тормышына Ьэм 

сэламэтлегенэ куркыныч тудыручы йэ аларныц нормаль тэрбиясенэ Ьэм усешенэ 

комачаулаучы шартлар тудырганда ата-ана хокукыннан мэхрум ителмэгэн ата-

аналарга, медицина оешмаларында, социаль хезмэт курсэтуче оешмаларда булган 

балаларны тэрбиягэ биру турында катлаулы сораулар монэсэбэтендэ; 

- опекунга (попечительгэ) берличэ кандидат булганда, опекун (попечитель) 

сайлауга, опекуннарны (попечительлэрне) узлэренэ йеклэнгэн бурычларны 

утэудэн азат итугэ кагылышлы бэхэсле мэсьэлэлэр буенча; 

- Тукай муниципаль районы территориясендэ теркэлгэн Ьэм яшэуче балигъ 

булмаган, эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте чиклэнгэн гражданнарныц мелкэтен тартып 

any белэн бэйле килешуне гамэлгэ ашыруга карата бэхэсле мэсьэлэлэр булганда; 

- опекага Ьэм попечительлеккэ мохтаж, балигъ булмаганнарны Ьэм опекага 

(попечительгэ) кандидатларны опека пэм попечительлек органнарыныц бертерле 

фикере булмаган очракларда урнаштыру формалары; 

- Тукай муниципаль районы территориясендэ теркэлгэн Ьэм яшэуче балигъ 

булмаганнарныц, эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте чиклэнгэн гражданнарныц торак Ьэм 

башка милек хокукларын яклауныц катлаулы мэсьэлэлэренэ кагылышлы 

материаллар; 

- гамэлдэге законнар белэн опека Ьэм попечительлек органнары карамагына 

кертелгэн Ьэм коллегиаль карап тикшеруне талэп итэ торган башка мэсьэлэлэр 

буенча тэкъдим иту карарларын кабул итэ; 

- опекунлык советы опека Ьэм попечительлек мэсьэлэлэре буенча 

шикаятьлэрне Ьэм дэгъваларны карый, аларны карау нэтижэлэре буенча 

тэкъдимнэр эзерли. 

V. Опекунлык советы хокуклы 



- опекунлык советы утырышларына балаларны, ата-аналарны (законлы 

вэкиллэрне), оешмаларныц вазыйфаи затларын, шулай ук башка кызыксынган 

затларны чакырырга; 

- балигъ булмаганнарныц тэрбиялэу шартларын, торак-кенкуреш шартларын 

тикшеру очен социаль, медицина, мэгариф оешмалары, торак фонды белэн идарэ 

итуче оешмалар хезмэткэрлэрен жэлеп итэргэ; 

- ятим балаларга, ата-ана каравыннан мэхрум калган балаларны тэрбиялэу, 

укыту, карап тэрбиялэу, аларга медг цина хезмэте курсэтуче оешмалар вэкиллэрен 

тыцларга; 

- Тукай муниципаль районы территориясендз теркэлгэн Ьэм яшэуче балигъ 

булмаганнарныц, эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте чиклэнгэн гражданнарныц торак 

хокукларын яклау буенча телдэн Ьэм язма гаризаларны Ьэм шикаятьлэрне карарга; 

- уз эшлэрендэ Тукай муниципаль районы территориясендз теркэлгэн Ьэм 

яшэуче балигъ булмаганнарныц, эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте чикклэнгэн 

гражданнарныц торагы (милеке) белэн бэйле оешмаларга морэжэгать итэргэ. 

VI. Опекунлык советы эшчэнлеген оештыру 

Опекунлык советы Тукай мунигипаль районы Башкарма комитеты Ж^итэкчесе 

карары буенча тозелэ Ьэм уз эшчэнлеген туктата. 

Опекунлык советы составына Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

Ьэм аныц органнары вэкиллэре, Тукай муниципаль районы территориясендз 

теркэлгэн Ьэм яшэуче балигъ булмаган, эшкэ сэлэтсез, эшкэ сэлэте чиклэнгэн 

гражданнарныц законлы мзнфэгатьлэрен яклау белэн эшчэнлеге бэйле дэулэт, 

муниципаль, ижтимагый оешмалар вэкиллэре керэ ала. 

Опекунлык советыныц сан ягыннан Ьэм шэхеи составы Тукай муниципаль 

районы Башкарма комитеты Ж^итэкчесе карары белэн раслана. Опекунлык советы 

рэисе булып Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты Дитэкчесе (алга таба -

рэис) тора. Совет рэисе урынбасары - Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты Житэкчесенец социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары (алга таба - совет 

рэисе урынбасары). Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы 

опека Ьэм попечительлек секторы модире опекунлык советы утырышларын 

оештыра Ьэм алып бара. 

Опекунлык советы составын раслаганда, рэис урынбасарлары Ьэм опекунлык 

советы секретаре билгелэнэ. 

Опекун советы рэисе булмаганда, аныц вэкалэтлэрен рэис урынбасары 

башкара. 

Утырыш опекунлык советыныц теп эш формасы булып тора. 



Опекунлык советы секретаре кон тэртибен формалаштыра, утырыш 

беркетмэсен алып бара, опекунлык советы карарларын рэсмилэштерэ, опекунлык 

советыныц датасы Ьэм вакыты турында хэбэр итэ. 

Кен тэртибе секторный, оешма вэкиллэренец, опекуннарньщ Ьэм 

попечительлэрнец опекунлык советына кергэн язма морэжэгатьлэре нигезендэ 

формалаша. 

Опекунлык советы утырышлары кирэк булган саен Ьэм материаллар 

кергэндэ, эмма айга кимендэ бер тапкыр уткэрелэ. Опекунлык советы 

утырышларына кызыксынучы затлар чакырыла. 

Опекунлык советы утырышы, эгэр анда аньщ составыныц яртысыннан да ким 

булмаган елеше булса, тулы хокукль: санала. 

Утырышларда опекунлык советы эгъзаларыныц катнашуы мэжбури. 

Опекунлык советы эгъзалары уз вэкалэтлэрен башка затларга бирергэ хокуклы 

тугел. 

Опекунлык советы утырышлары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, анд рэислек 

итуче Ьэм секретарь кул куя. Беркетмэдэ опекунлык советы утырышыныц датасы, 

урыны, опекунлык советы эгъзаларыныц фикер алышына торган мэсьэлэлэр 

буенча фикере Ьэм опекунлык советыныц кабул ителгэн карарлары чагылдырыла. 

Опекунлык советы карарлары ачык тавыш биру юлы белэн утырышта 

катнашучы эгъзаларыныц купчелек тавышы белэн кабул ителэ. Опекунлык 

советыныц Ьэр эгъзасы бер тавышка ия. Опекунлык советы эгъзаларыныц 

тавышлары тигез булганда, утырышта рэислек итуче тавышы хэлиткеч булып тора. 

Опекунлык советы карарларына суд тэртибендэ шикаять бирелергэ мемкин. 

VII. Йомгаклау нитезлэмэсе 

Опекунлык советы Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

органнары Ьэм структур булекчэлэре, муниципаль учреждениелэр Ьэм терле милек 

формасындагы предприятиелэр белэн опекунлык советы компетенциясенэ керуче 

мэсьэлэлэр буенча хезмэттэшлек итэ. 

Опекунлык советы эшчэнлеген оештыру, мэгълумати Ьэм матди-техник 

яктан Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты тээмин итэ. 


