РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ХӨКҮМӘТЕ
АТА-АНА ТӘРБИЯСЕННӘН МӘХРҮМ КАЛГАН БАЛАРНЫҢ ҺӘМ
ҺӘМ ЯТИМ БАЛАЛАР ОЕШМАЛАРЫНДА ТОРГАН АТА-АНА
ТӘРБИЯСЕННӘН МӘХРҮМ КАЛГАН
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕНЕҢ БАЛИГЪ БУЛМАГАН ГРАЖДАННАРЫНЫҢ
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕННӘН ЯЛ ИТҮ ҺӘМ (ЯКИ) СӘЛАМӘТЛӘНҮ
ӨЧЕН
ЧЫГЫП КИТҮЕН ОЕШТЫРУ ТУРЫНДА
2011 елның 6 апреленнән 249-нчы номерлы
КАРАРЫ
"Рәсәй Федерациясеннән чыгып китү һәм Рәсәй Федерациясенә керү тәртибе
турында" Федераль канунның 20-нче маддәсе нигезендә Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәте түбәндәгеләрне кабул итәргә карар чыгара:
Опека һәм попечительлек органнарының ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган
балаларга һәм ятим балалар оешмаларында торган ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм
калган

Рәсәй

Федерациясенең

балигъ

булмаган

гражданнарына

Рәсәй

Федерациясеннән ял итү һәм (яки) сәламәтләнү өчен чыгып китергә рөхсәт бирү
кагыйдәләрен, балигъ булмаганнарның ялын һәм (яки) сәламәтләнүен оештыру
турында килешүнең әһәмиятле шартларын, шул исәптән әлеге килешүне төзергә
теләк белдергән юридик затларга куелган таләпләрне кабул итәргә;
Опека һәм попечительлек органнары тарафыннан Рәсәй Федерациясеннән ял
итү һәм (яки) сәламәтләнү өчен чыгып киткән ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган
балаларның һәм ятим балалар оешмаларында торган ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм
калган Рәсәй Федерациясенең балигъ булмаган гражданнарының хисабын алу һәм
аларның вакытында Рәсәй Федерациясенә кайтуны тикшерү кагыйдәләрен кабул
итәргә.

Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәте Рәисе
В.ПУТИН
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәтенең
2011 елның 6 апреленнән
249-нчы номерлы
карары белән
расланган

ОПЕКА ҺӘМ ПОПЕЧИТЕЛЬЛЕК ОРГАННАРЫ ТАРАФЫННАН
АТА-АНА ТӘРБИЯСЕННӘН МӘХРҮМ КАЛГАН БАЛАЛАРГА ҺӘМ
ҺӘМ ЯТИМ БАЛАЛАР ОЕШМАЛАРЫНДА ТОРГАН АТА-АНА
ТӘРБИЯСЕННӘН МӘХРҮМ КАЛГАН
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕНЕҢ БАЛИГЪ БУЛМАГАН ГРАЖДАННАРЫНА
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕННӘН ЯЛ ИТҮ ҺӘМ (ЯКИ) СӘЛАМӘТЛӘНҮ
ӨЧЕН ЧЫГЫП КИТЕРГӘ РӨХСӘТ БИРҮ КАГЫЙДӘЛӘРЕ, РӘСӘЙ
ФЕДЕРАЦИЯСЕНЕҢ МОНДЫЙ БАЛИГЪ БУЛМАГАН ГРАЖДАННАРНЫҢ
ЯЛЫН ҺӘМ (ЯКИ) СӘЛАМӘТЛӘНҮЕН ОЕШТЫРУ ТУЫНДА
КИЛЕШҮНЕҢ ӘҺӘМИЯТЛЕ ШАРТЛАРЫ, ШУЛ ИСӘПТӘН ӘЛЕГЕ
КИЛЕШҮНЕ ТӨЗЕРГӘ ТЕЛӘК БЕЛДЕРГӘН
ЮРИДИК ЗАТЛАРГА ТАЛӘПЛӘР
1. Әлеге документ опека һәм попечительлек органнарының ата-ана
тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга һәм ятим балалар оешмаларында торган атаана тәрбиясеннән мәхрүм калган Рәсәй Федерациясенең балигъ булмаган
гражданнарына (алга таба тиешенчә – чыгып китергә рөхсәт, балигъ булмаганнар,

ятим балалар оешмасы) Рәсәй Федерациясеннән ял итү һәм (яки) сәламәтләнү өчен
чыгып китергә рөхсәт бирү кагыйдәләрен, балигъ булмаганнарның ялын һәм (яки)
сәламәтләнүен оештыру турында килешүнең әһәмиятле шартларын (алга таба –
килешү), шул исәптән әлеге килешүне төзергә теләк белдергән юридик затларга
куелган таләпләрне билгели.
2. Чыгып китергә рөхсәт юридик зат, ятим балалар оешмасының урнашуы
буенча опека һәм попечительлек органы (алга таба – опека һәм попечительлек
органы) һәм ятим балалар оешмасы арасында төзелгән килешү нигезендә Рәсәй
Федерациясеннән ял итү һәм (яки) сәламәтләнү өчен чыгып китүче балигъ
булмаганнар төркеменең (алга таба - чыгып китүче төркем) составында булган һәр
балигъ булмаганга бирелә.
3. Чыгып китергә рөхсәттә түбәндәгеләр күрсәтелә:
чыгып китүче балигъ булмаганның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган
очракта);
чыгып китүче балигъ булмаганның туу көне;
чыгып китергә рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты;
балигъ булмаганга чыгып китергә рөхсәт ителгән ил (илләр) исеме;
чыгып китүче төркемне озаткан затларның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта);
килешү төзегән юридик затның атамасы һәм адресы (урнашу җире).
4. Чыгып китергә рөхсәт 3 нөсхәдә формалаштырыла. Беренче нөсхә – юридик
затның вәкиленә, икенчесе – чыгып китүче төркемнең җитәкчесенә бирелә, өченчесе
опека һәм попечительлек органында саклана.
5. Чыгып китергә рөхсәтнең формасы, аны теркәү һәм опека һәм
попечительлек органында саклау тәртибе Рәсәй Федерациясенең Мәгариф һәм фән
министрлыгы тарафыннан билгеләнә.

6. Килешү төзергә теләк белдергән юридик зат (алга таба - гариза бирүче)
киләсе шартларга җавап бирергә тиеш:
а) оештыру документларында балаларның ялын һәм (яки) сәламәтләнүен
оештыру эшен алып бару турында нигезләмә булу;
б) үзе урнашкан дәүләт кануннары нигезендә балаларның ялын һәм (яки)
сәламәтләнүен оештыру эшен алып бару хокукы;
в) килешү төзү өчен гариза тапшырганда Рәсәй Федерациясе чигеннән тышта
балаларның ялын һәм (яки) сәламәтләнүен оештыру эшен 3 елдан да ким булмаган
вакыт эчендә алып бару.
7. Килешүнең әһәмиятле шартлары:
а) чыгып китүче төркемнең катнашучылар саны, шул исәптән аны озатучы
затлар турында белешмәләр;
б) чыгып китүче төркемнең Рәсәй Федерациясе чигеннән тышта булу
урыннары һәм вакыты;
в) чыгып китүче төркемнең һәм аны озатучы затның (затларның) чит илдә
булу шартларына таләпләр;
г) чыгып китүче төркемнең һәм аны озатучы затның (затларның) чит илдә
бергә булуларын, аларның ял итү һәм (яки) сәламәтләнү өчен каралган оешмаларда
(ял итү лагерьларында, сәламәтләндерү лагерьларында, кунакханәләрдә һәм башка
шуның өчен яраклаштырылган оешмаларда) яшәүләрен тәэмин итү;
д) балигъ булмаганнарның ялын һәм (яки) сәламәтләнүен оештыру өчен
каралган финанслау чыганаклары һәм тәртибе;
е) каршы тора алмаслык көч нәтиҗәсендә барлыкка килгән һәм гадәттән тыш
вакыйгалардан (табигать һәлакәтләре, террористик актлар, гражданнар чуалышы,
хәрби хәрәкәтләр, эпидемияләр, эш ташлаулар һәм башка шундый шартларга туры

килгән кичектерелмәс хәлләрдән) кала, чыгып китүче төркемнең чит илдә булу
вакытын озынайтуны тыю;
ж) опека һәм попечительлек органының бурычлары, шул исәптән:
чыгып китүче төркемнең составын формалаштыру;
ятим балалар оешмасына һәр балигъ булмаганның илдән чыгып китүе өчен
кирәкле документларның исемлеге турында хәбәр итү;
һәр балигъ булмаганга Рәсәй Федерациясеннән ял итү һәм (яки) сәламәтләнү
өчен чыгып китү өчен кирәкле документларның тупланмасын формалаштыру;
з) балигъ булмаганнарның Рәсәй Федерациясеннән ял итү һәм (яки)
сәламәтләнү өчен чыгып китүен оештырган юридик затның бурычлары, шул
исәптән:
балигъ булмаганнарның Рәсәй Федерациясеннән ял итү һәм (яки) сәламәтләнү
өчен чыгып китүе өчен кирәкле документларны әзерләү һәм формалаштыру буенча
оештыру чараларын гамәлгә ашыру (виза буенча ярдәм күрсәтү, транспорт
мәсьәләсен хәл итү, медицина иминиятләү);
килешүдә билгеләнгән таләпләр нигезендә балигъ булмаганнарның чит илдә
булу шартларын тәэмин итү;
тәрҗемәче белән тәэмин итү;
килешүдә билгеләнгән вакыт нигезендә балигъ булмаганнарның Рәсәй
Федерациясенә тиешле вакытта кайтуын тәэмин итү;
чыгып китүче төркем җитәкчесенең телефон элемтәсен түләү;
чыгып китүче төркем җитәкчесенә һәм балигъ булмаганнарга Рәсәй
Федерациясенең чит ил территориясендәге дипломатик вәкиллекләренең һәм консул
оешмаларының телефоннарын һәм адресларын (хат һәм электрон адресларын) бирү;

опека һәм попечительлек органына балигъ булмаганның тормышын һәм (яки)
сәламәтлеген куркыныч астына куйган гадәттән тыш хәлләр, балигъ булмаганның
авыруы, яра алуы, шул исәптән балигъ булмаганны медицина оешмасына
урнаштыру һәм башка охшаш очраклар турында мондый хәл килеп чыкканнан соң
бер эш көненнән соңламый язма формада хәбәр итү;
балигъ булмаган урнашкан консул тирәлегендәге Рәсәй Федерациясенең
консул оешмасына балигъ булмаганның тормышын һәм (яки) сәламәтлеген
куркыныч астына куйган гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү, балигъ булмаганның
авыруы, яра алуы, шул исәптән балигъ булмаганны медицина оешмасына
урнаштыру турында мондый хәл килеп чыкканнан соң 1 календарь көннән
соңламый хәбәр итү;
и) ятим балалар оешмасының бурычлары, шул исәптән:
опека һәм попечительлек органына чыгып китүче төркемнең составы
буенча тәкъдимнәр җиткерү;
опека

һәм

попечительлек

органына

һәр

балигъ

булмаганның

Рәсәй

Федерациясеннән ял итү һәм (яки) сәламәтләнү өчен чыгып китү өчен кирәкле
документларны тапшыру;
балигъ булмаганнарны озату өчен ятим балалар оешмасының хезмәткәре
(хезмәткәрләре) белән тәэмин итү;
к) килешү шартларын бозу очрагында килешү якларының җаваплылыгы;
л) килешүнең гамәлдә булу вакыты;
м) аерым вакыйгалар белән бәйле килешүне озынайту тәртибе;
н) килешүгә үзгәртүләр кертү тәртибе.
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәтенең
2011 елның 6 апреленнән

249-нчы номерлы карары белән
расланган

ОПЕКА ҺӘМ ПОПЕЧИТЕЛЬЛЕК ОРГАННАРЫНЫҢ РӘСӘЙ
ФЕДЕРАЦИЯСЕННӘН ЯЛ ИТҮ ҺӘМ (ЯКИ) СӘЛАМӘТЛӘНҮ ӨЧЕН
ЧЫГЫП КИТКӘН
АТА-АНА ТӘРБИЯСЕННӘН МӘХРҮМ КАЛГАН БАЛАЛАРНЫҢ ҺӘМ
БАЛАЛАР ОЕШМАЛАРЫНДА ТОРГАН
АТА-АНА ТӘРБИЯСЕННӘН МӘХРҮМ КАЛГАН
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕНЕҢ БАЛИГЪ БУЛМАГАН ГРАЖДАННАРЫНЫҢ
ХИСАБЫН АЛУНЫ
ҺӘМ АЛАРНЫҢ ВАКЫТЫНДА РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕНӘ КАЙТУНЫ
ТИКШЕРҮ
КАГЫЙДӘЛӘРЕ
1. Әлеге кагыйдәләр опека һәм попечительлек органнары тарафыннан Рәсәй
Федерациясеннән ял итү һәм (яки) сәламәтләнү өчен чыгып киткән ата-ана
тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларның һәм ятим балалар оешмаларында торган
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган Рәсәй Федерациясенең балигъ булмаган
гражданнарның (алга таба тиешенчә – балигъ булмаганнар, ятим балалар
оешмалары) хисабын алу һәм аларның вакытында Рәсәй Федерациясенә кайтуны
тикшерү тәртибен билгели.
2. Ятим балалар оешмасы урнашуы буенча опека һәм попечительлек
органнары (алга таба - опека һәм попечительлек органнары) мондый балигъ
булмаганнарның хисабын балигъ булмаганнар хисабы журналында (алга таба хисап журналы) башкаралар.
Хисап

журналы формасы

Рәсәй

министрлыгы тарафыннан билгеләнә.

Федерациясенең Мәгариф һәм

фән

3. Хисап журналына түбәндәге мәгълүматлар кертелә:
чыгып киткән балигъ булмаганның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта);
чыгып киткән балигъ булмаганның туу көне;
ятим балалар оешмасының исеме;
опека

һәм

попечительлек

органы

тарафыннан

тапшырылган

балигъ

булмаганга илдән чыгып китергә рөхсәтнең (алга таба - чыгып китергә рөхсәт)
номеры һәм бирелү датасы;
чыгып китергә рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты;
чыгып китү көне;
балигъ булмаганның ятим балалар оешмасына кайтырга планлаштырылган
датасы;
балигъ булмаганның ятим балалар оешмасына кайткан чын датасы;
балигъ булмаганнарның ялын һәм (яки) сәламәтләнүен оештыру буенча
килешү төзегән юридик затның исеме, адресы (урыны), телефоны, шул исәптән
балигъ булмаганнарның чыгып китүен оештыру өчен юридик затның җаваплы
вәкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта);
илдән чыгып киткән балигъ булмаганның хисабын алу һәм аның тиешле
вакытта Рәсәй Федерациясенә кайтуны тикшерү өчен кирәк булган башка
мәгълүмат.
4. Хисап журналын җитди алып бару мәҗбүри. Хисап журналына чистарту
һәм төзәтү кертү тыела. Журналга үзгәртүләр бары тик әлеге үзгәрешләрне
дәлилләгән документлар нигезендә генә кертелә. Кертелгән үзгәртүләр хисап
журналын алып бару өчен җаваплы зат имзасы һәм опека һәм попечительлек органы
мөхере белән раслана.

Журнал битләренә номер сугыла, алар төпләнә, опека һәм попечительлек
органы мөхере куела. Хисап журналының соңгы битенең икенче ягында битләрнең
гомуми саны күрсәтелә, ул опека һәм попечительлек органы җитәкчесе яки аның
вәкиленең имзасы белән раслана.
5. Хисапка куелган илдән чыгып китүче һәр балигъ булмаганга хисап эше
ачыла, анда мондый балигъ булмаганның Рәсәй Федерациясеннән чыгып китү өчен
кирәкле документларның копияләре саклана. Хисап эшенә хисап журналындагы
номерга тәңгәл килгән номер бирелә.
6. Ятим балалар оешмасы опека һәм попечительлек органына балигъ
булмаганнарның илдән чыгып китүе турында хәбәр итә.
Балигъ булмаганнарның илдән чыгып китүе (кайтуы) турында мәгълүмат язма
рәвештә балигъ булмаганнарның Рәсәй Федерациясеннән чыгып китү (кайту)
көннән соң килүче эш көннән дә соңламыйча тапшырыла.
7. Балигъ булмаганнарның илдән чыгуы (кайтуы) хәбәрен тиешле вакытта
җиткерүне опека һәм попечительлек органы тикшерә.
8. Опека һәм попечительлек органының җаваплы белгече опека һәм
попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән тәртип буенча балигъ булмаганга ял
итү һәм (яки) сәламәтләнү турындагы килешүдә каралган кайту вакыты нигезендә
балигъ булмаганнаның илдән чыгуы (кайтуы) турындагы мәгълүматны күзәтеп тора.
Чыгып киткән балигъ булмаганнарның саны, аларның кайту вакыты, фактта
кайткан балигъ булмаганнарның саны кайтырга тиеш балигъ булмаганнар санына
туры килү турындагы мәгълүмат опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә
балигъ булмаганнар төркеменең һәр илдән чыгып китүе (кайтуы) очрагында
шундый төркемнең чыгып китү (кайту) көненнән соң килүче эш көненнән соңламый
белдерелә.

9. Балигъ булмаганнар хисаптан опека һәм попечительлек органы тарафыннан
ятим балалар оешмасыннан балигъ булмаганнарның кайтуы турында мәгълүмат
алганнан соң төшерелә.
Балигъ булмаганнар Рәсәй Федерациясенә билгеләнгән вакытта кайтмаган
очракта, опека һәм попечительлек органы аларның кайтмау сәбәпләрен ачыклау һәм
Рәсәй Федерациясенә кайтару чараларын күрә башлый, шул исәптән әлеге чит
илдәге Рәсәй Федерациясенең дипломатик вәкиллегенә яки консул оешмасына
балигъ булмаганнарның кайтмавы турында хәбәр итә.
10. Хисап журналы опека һәм попечительлек органнары архивында анда
соңгы язма керткәннән соң 5 ел дәвамында саклана.
Хисап алу эше опека һәм попечительлек органнарында балигъ булмаганның
кайтуыннан соң 3 ел дәвамында саклана. Билгеләнгән вакыт үткәннән соң, хисап
эше ятим балалар оешмасында билгеле тәртиптә сакланган балигъ булмаганның
шәхси эшенә күчерелә.

