
 

 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 

№ 21-217, 17.03.2017 

 

КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты  турында Кагыйдәнамәгә өстәмәләр кертү турында 

 

     “Террорчылыкка каршы тору турында” Федераль канунына үзгҽрешлҽр 

кертү турында” 06.07.2016 № 374-ФЗ Федераль канунына һҽм  Россия 

Федерациясенең террорчылыкка каршы торуга өстҽмҽ чаралар билгелҽү һҽм 

җҽмҽгатьчелек иминлеген тҽэмин итү өлешендҽге аерым закон чыгара торган 

актларга” туры китереп  

                        Югары Ослан муниципаль районы советы 

                                                  Карар кылды: 

      1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты  турында Югары Ослан муниципаль районы Советының 

04.04.2012нче ел, №25-239 карары белҽн расланган Кагыйдҽнамҽгҽ түбҽндҽге 

өстҽмҽлҽрне кертергҽ: 

   1) Кагыйдҽнамҽнең 4нче маддҽсенең 7нче кече пунктын түбҽндҽге 

эчтҽлектҽге абзац белҽн тулыландырырга:  

   - терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күренгҽн нҽтиҗҽлҽрен 

киметү һҽм (яки) бетерү өлкҽсендҽ муниципаль программаларны тикшерҽ 

һҽм тормышка ашыра; 

   - районда терроризмның асылын һҽм аның иҗтимагый куркынычсызлыгын 

аңлату буенча мҽгълумати-пропагандалау чараларын оештыра һҽм үткҽрҽ, 

шул исҽптҽн мҽгълумати материалларны, басма продукцияне тарату юлы 

белҽн,  аңлату эше һҽм башка чаралар үткҽрҽ; 

   - терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күренгҽн нҽтиҗҽлҽрен 

киметү һҽм (яки) бетерү буенча федераль органнарның башкарма власте һҽм 

(яки) Татарстан Республикасы башкарма власте органнары оештырган 

чараларда катнаша;  

   - муниципаль милектҽ яки җирле үзидарҽ органнары карамагында булган 

объектларның террорчылыкка каршы тору талҽплҽрен үтҽүне тҽэмин итҽ; 

   -  терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күренгҽн нҽтиҗҽлҽрен 

киметү һҽм (яки) бетерүдҽ катнашу мҽсьҽлҽлҽре буенча тҽкъдимнҽрне 

Татарстан Республикасы башкарма власте органнарына җибҽрҽ; 

     -  терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күренгҽн нҽтиҗҽлҽрен 

киметү һҽм (яки) бетерүдҽ катнашу буенча урын өчен ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча башка вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыра. 



       2.  Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты  турында Кагыйдҽнамҽнең текстын яңа редакциядҽ расларга 

(Кушымта №1). 

      3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы рҽсми сайтында һҽм Татарстан Республикасы хокук мҽгълумат рҽсми 

порталында  урнаштырырга . 

     4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшерүне Югары Ослан муниципаль 

районы Советының  канунчылык, тҽртип саклау һҽм регламент буенча даими 

комиссиясенҽ  йөклҽргҽ.  

 

 

Совет рәисе,  

Югары Ослан  

муниципаль районы башлыгы                                 М.Г.Зиатдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

Татарстан Республикасы                                                                                   

Югары Ослан муниципаль 

районы Советы                                                                                  

17нче март 2017нче ел № 21-217 

карарына                                                                                  

Кушымта №1 

 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты  турында 

Кагыйдәнамә 

 

     Бу Кагыйдҽнамҽ Россия Федерациясе Конституциясенҽ, Татарстан 

Республикасы Конституциясенҽ,  “Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында” 6нчы октябрь 

2003нче ел №131-ФЗ Федераль канунына, Татарстан Республикасының 

”Татарстан Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” 28нче июль 

2004нче ел,  № 45-ТРЗ, Татарстан Республикасы  Югары Ослан муниципаль 

районы Уставына туры китереп, Югары Ослан муниципаль район Советы 

эшчҽнлеген оештыруның гомуми хокук, оештыру һҽм икътисади 

принципларын билгели. 

 

       1нче маддә. Район Башкарма комитетының хокук нигезләре 

    

   Район Башкарма комитеты үзенең эшчҽнлеген Россия Федерациясе 

Конституциясе, федераль кануннар, Татарстан Республикасы Конституциясе, 

Татарстан Республикасы  кануннары, район Уставы, ҽлеге Кагыйдҽнамҽгҽ 

туры китереп оештыра. 

      

      2нче маддә. Район Башкарма комитеты – Районның башкару – 

оештыручы органы 

   

  1. Татарстан Республикасы  Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты (алда - Район Башкарма комитеты) Районның җирле үзидарҽсенең 

башкару - оештыручы органы булып тора. 

    2. Район Башкарма комитетының рҽсми исеме - Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты. 

    3. Район Башкарма комитеты Район Советы, Район Башлыгы, Район 

Башлыгы ярдҽмчесе һҽм район халкы тикшерүендҽ һҽм контрольлегендҽ. 

   4. Федераль канун һҽм Устав  белҽн туры китереп  Район Башкарма 

комитетына юридик зат хокуклары бирелҽ. 



   5. Район Советы карары белҽн, шулай ук  Районның Башкарма комитеты 

структурасы белҽн туры китереп  юридик зат хокуклары аерым органнарга 

бирелҽ. 

   6. Район Башкарма комитетының  мөһере, Район гербы сурҽте һҽм үзенең 

атамалары белҽн бланклары бар. 

   7. Район Башкарма комитеты Район исеменнҽн  мөлкҽт  һҽм башка хокук 

һҽм бурычларны алырга һҽм тормышка ашырырга хокуклы, Район Башкарма 

комитеты җитҽкчесе ышанычнамҽдҽн башка судта чыгыш ясый ала. 

   8. Район Башкарма комитеты идҽрҽ итү функциялҽрен тормышка ашыру 

өчен барлыкка килгҽн  муниципаль  казна учреждениесе булып тора, һҽм 

федераль кануннар билгелҽгҽн тҽртиптҽ юридик зат сыйфатында дҽүлҽт 

регистрациясе  узарга тиеш. 

    9. Район Башкарма комитеты эшчҽнлеген оештыруга тотылган акча Россия 

Федерациясе чыгымнар классификациясенҽ туры китереп  район 

бюджетында аерым юл белҽн карала.  

       

     3нче маддә. Район Башкарма комитеты   структурасы   

 

    1. Район Башкарма комитеты   структурасы  Район Советы тарафыннан 

Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе тҽкъдим итүе буенча раслана. 

   2. Район Башкарма комитеты   структурасына Район Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе, аның урынбасарлары, Башкарма комитетның өлкҽ (функциональ) 

һҽм территориаль органнары керҽ. 

   3. Район Башкарма комитеты органнары Район Советы тарафыннан 

расланган кагыйдҽнамҽлҽр нигезендҽ эш итҽ. 

   4. Район Башкарма комитеты эшчҽнлегенҽ ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне 

чишү буенча килешенеп чишүдҽ  ярдҽм итү өчен,  Район Башкарма комитеты 

каршында Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе карары белҽн 

координацион, эксперт һҽм башка киңҽшлҽшү (консультатив) орган оешырга 

мөмкин. Бу органнар Район Башкарма комитеты   структурасына кермилҽр. 

Аларда эш ихтыяри башкарыла. 

     

     4нче маддә. Район Башкарма комитеты вәкаләтләре 

   

   Башкарма комитет: 

   1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм хисап өлкҽсендҽ: 

   - Район бюджеты проектын, Районның иҗтимагый-икътисад үсешенең 

комплекслы программаларын һҽм план проектларын   эшлҽүне тҽэмин итҽ; 

   - Район бюджеты, Районның иҗтимагый-икътисад үсешенең комплекслы 

программалары һҽм план проектлары үтҽлешен оештыра; 

   - Район бюджеты, Районның иҗтимагый-икътисад үсешенең комплекслы 

программалары һҽм план проектлары үтҽлеше турында отчѐт ҽзерлҽүне 

тҽэмин итҽ; 

   - Районның иҗтимагый-икътисад өлкҽсенең торышын характерлаучы  

статистик күрсҽткечлҽрне туплауны оештыра; 



   - авылларның бюджет белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсен  Район бюджеты 

хисабына тигезлҽүне тҽэмин итҽ. 

   2) Район территориясендҽ Район Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ үзенең 

вҽкалҽтлҽре кысаларында  муниципаль милек белҽн идарҽ итү өлкҽсендҽ, 

предприятие, учреждение һҽм оешмалар белҽн үзара мөнҽсҽбҽтлҽр 

өлкҽсендҽ: 

  - Районның муниципаль милкендҽ булган муниципаль мөлкҽт белҽн идарҽ 

итҽ, муниципаль милек объектларын булдыру, сатып алу, куллану, идарҽ итү 

һҽм арендалау буенча мҽсьҽлҽлҽрне чишҽ; 

  - Район Советы карары билгелҽгҽн очракта, Район Советы раслауына 

(килешүенҽ) милекне тартып алу турында, шул исҽптҽн аны приватизациялҽү 

турында  тҽкъдимнҽрен ҽзерли һҽм кертҽ ала ; 

  - муниципаль предприятие һҽм  учреждениелҽр оештыра, аларның 

эшчҽнлеге максатын, шартларын һҽм тҽртибен билгели,  муниципаль 

учреждениелҽрне финанслауны тҽэмин итҽ, муниципаль предприятие һҽм  

учреждениелҽрне үзгҽртеп кору һҽм юкка чыгару мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҽ, 

аларның җитҽкчелҽрен контракт нигезендҽ билгели һҽм  вазифаларыннан 

азат итҽ; 

   - муниципаль милектҽ булмаган предприятие һҽм оешмалар белҽн 

Районның иҗтимагый-икътисад үсешендҽ хезмҽттҽшлек турында килешү 

төзи; Район территориясендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ төрле милек 

формаларын булдыруга булышлык итҽ; 

   -  муниципаль заказларны формалаштыра, урнаштыра, муниципаль 

заказларның үтҽлешен тормышка ашыра, бу эшлҽргҽ каралган Районның 

үзенең материаль һҽм финанс чараларын кулланып   Район кирҽк-яраклары 

өчен эшлҽргҽ заказ бирүче була; 

   3) территориаль планлаштыру, җирне һҽм башка табигать ресурсларын 

куллану, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитны саклау  өлкҽсендҽ: 

   - Район Советы раслауына Районны территориаль планлаштыру 

документлары проектларын, башка төзелеш документациясен  ҽзерли һҽм 

кертҽ һҽм тормышка ашыруны тҽэмин итҽ; 

   - Район территориясендҽ тормышка ашырыла торган төзелеш эшчҽнлеген 

тҽэмин итүнең мҽгълумат системасын кертүне тормышка ашыра; 

   - Районның  муниципаль милкендҽ булган җирлҽрне рациональ куллану 

һҽм саклауны планлаштыру һҽм оештыруны тормышка ашыра; 

   - Район территориясендҽ урнашкан җирлҽрне, канунда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ, бирҽ, шул исҽптҽн сатып алу юлы белҽн  тартып ала; 

    -  халыкка экологик хҽл турында мҽгълумат бирҽ, предприятиелҽр, 

оешмалар һҽм учреждениелҽрнең ҽйлҽнҽ-тирҽ мөхитка зыян китерүче  

табигатьтҽн файдалану турында кануннарны боза торган гамҽллҽре турында 

тиешле органнарга хҽбҽр итҽ;  

   -  ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитны саклау буенча җирлекара характердагы чаралар 

оештыра; 

   - көнкүреш һҽм сҽнҽгый калдыкларны юкка чыгару һҽм эшкҽртүне 

оештыра; 



   - Район территориясендҽ ҽһҽмиятле булган дҽвалау- савыктыру урыннарын 

һҽм куррортларны үстерүне тормышка ашыра һҽм саклауны тҽэмин итүне 

булдыра; 

   4) төзелеш, транспорт һҽм элемтҽ өлкҽсендҽ: 

   - Район территориясендҽ торак төзелеше өчен уңайлыклар тудыруны 

тҽэмин итҽ; 

   - федераль һҽм республика юллары, күперлҽре һҽм башка транспорт 

инженерлык корылмаларыннан кала, Район чигендҽ торак пунктлар чигеннҽн 

тыш гомуми кулланылышта булган торак пунктлар арасындагы юлларны, 

күперлҽрне һҽм башка транспорт инженерлык корылмаларын төзи һҽм карап 

тора; 

   - муниципаль транспорт оешмаларын булдыру юлы белҽн, яки килешү 

буенча шҽхси һҽм башка транспорт оешмаларын транспорт хезмҽте 

күрсҽтергҽ җҽлеп итү юлы белҽн халыкка транспорт уңайлыкларын булдыру 

өчен һҽм муниципаль район чиклҽрендҽ җирлеклҽр арасында  транспорт 

хезмҽте күрсҽтү өчен шартлар тудыра; 

   - Район чиклҽрендҽ торак пунктлар арасында халыкка хезмҽт күрсҽтүче 

җҽмҽгать транспорты тукталышы урыннарын, маршрутын һҽм хҽрҽкҽт итү 

графигын раслый һҽм килештерҽ; 

   - Район чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн тыш, җҽмҽгать транспорты 

тукталышы урыннарын төзеклҽндерүне тҽэмин итҽ; 

   - җирлеклҽрне элемтҽ хезмҽте күрсҽтү белҽн тҽэмин итү өчен шартлар 

тудыра; 

   5) торак-коммуналь, көнкүреш, сҽүдҽ һҽм  башка хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ: 

 - Район чиклҽрендҽге  торак пунктларда электр-,  җылылык- һҽм газ белҽн 

тҽэмин итүне оештыра; 

   - Район составына кергҽн җирлеклҽрдҽ элемтҽ хезмҽте,  җҽмҽгать туклануы, 

сҽүдҽ, көнкүреш хезмҽт күрсҽтүне тҽэмин итүгҽ шартлар тудыра;  

   - халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне оештыра (китапханҽ коллекторы 

хезмҽтен тҽэмин итҽ); 

   -  җирлекара  күмү урыннарын карап тора, ритуаль хезмҽтлҽрне оештыра; 

    6) мҽгариф һҽм сҽламҽтлек өлкҽсендҽ: 

   - төп белем бирү программалары буенча һҽркемгҽ бушлай башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем бирүне оештыра (Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт власте органнары вҽкалҽтлҽренҽ караган белем бирү 

процессын финанслау буенча вҽкалҽтеннҽн кала ); 

   - Район территориясендҽ бушлай өстҽмҽ белем бирү һҽм мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирүне оештыра, шулай ук  каникуллар вакытында балаларның ялын 

оештыра; 

   - Район территориясендҽ (санитар-авиациядҽн кала) ашыгыч медицина 

ярдҽме күрсҽтүне оештыруны тҽэмин итҽ, амбулатор- шифаханҽлҽр һҽм 

хастаханҽлҽрдҽ беренчел  медик - санитар ярдҽме күрсҽтүгҽ шартлар 

булдыра, йөкле хатыннарга йөклелек вакытында, бала тапканда һҽм бала 

тапканнан соң медицина ярдҽме күрсҽтүне оештыруны тҽэмин итҽ; 



7) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны тҽэмин 

итү, халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш чаралардан саклау өлкҽсендҽ: 

    - Район территориясендҽ кануннарның, дҽүлҽт власте органнарының һҽм 

җирле үзидарҽ органнарының актларын саклауны, гражданнарның 

хокукларын һҽм иреклҽрен саклауны тҽэмин итҽ; 

   - билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн судта яки арбитраж судында дҽүлҽт 

власте органнарының һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге затларның, 

предприятиелҽрнең, учреждениелҽрнең һҽм оешмаларның  җирле үзидарҽ 

хокукларын бозган актларына  шикаять бирҽ; 

   - федераль кануннарга туры китереп муниципаль полиция тарафыннан 

җҽмҽгать тҽртибен саклауны оештыра; 

   - Район чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш чараларны кисҽтү һҽм булдырмый калуда 

катнаша; 

   - территориаль оборона һҽм гражданнар оборонасы буенча чаралар 

оештыру һҽм тормышка ашыру, муниципаль район халкын һҽм 

территориясен табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

саклау буенча чараларны оештыруны тҽэмин итҽ, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

бетерү өчен җирле финанс һҽм материал ресурсларны булдыруны тҽэмин 

итҽ; 

   - үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр килеп чыгуы куркынычы турында үз вакытында хҽбҽр итҽ; 

   - су объектларында кешелҽрнең куркынычсызлыгын тҽэмин итҽ, аларның 

тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыра; 

   - опека һҽм тҽрбиячелек буенча эшчҽнлекне тормышка ашыра; 

   - Районны үзгҽртеп кору һҽм чиклҽрен үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш 

бирү, җирле референдумны ҽзерлҽү һҽм уздыруны оештыру һҽм материаль- 

техник тҽэмин итүне тормышка ашыра; 

   8) Татарстан Республикасы кануннары һҽм федераль кануннар белҽн Район 

җирле үзидрҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үтҽү 

өлкҽсендҽ: 

   - Татарстан Республикасы кануннары һҽм федераль кануннар белҽн Район 

җирле үзидрҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үти; 

   -  дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үтҽү өчен бирелгҽн материаль һҽм финанс 

чараларын тиешле куллануны тҽэмин итҽ һҽм хисап алып бара; 

   - Татарстан Республикасы кануннары һҽм федераль кануннар белҽн туры 

китереп билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка 

ашыру турында хисап тапшыра; 

   - Район Советы карары белҽн туры китереп тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен үтҽүне тормышка ашыру өчен Районның җирле үзидарҽ 

органнары карамагында булган материаль ресурсларны һҽм финанс 

чараларын өстҽмҽ куллануны тҽэмин итҽ; 

   - Район Советы тарафыннан кабул ителгҽн ҽлеге вҽкалҽтлҽрне үтҽүгҽ 

хокукны тормышка ашыру турында карарны кабул иткҽн очракта,    

Районның җирле үзидарҽ органнары федераль кануннар белҽн туры китереп 

аларга тапшырылмаган вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыруда катнаша; 



   9) башка вҽкалҽтлҽр: 

   - муниципаль архивны, җирлеклҽрнең архив фондын саклауны кертеп, 

оештыра һҽм карап тора; 

   - федераль кануннар белҽн туры китереп үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында 

халыкара һҽм тышкы икътисадый бҽйлҽнешлҽрне  тормышка ашыра; 

   - Район Советы, Район Башлыгы яки Районның башка җирле үзидарҽ 

органнары компетенциялҽренҽ караган   кануннар, ҽлеге Уставтан кала,  

Район өчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽр буенча башка вҽкалҽтлҽрне 

башкара. 

 

     5нче маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесе 
 

    1. Район Башкарма комитетын Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе 

җитҽкчелек итҽ. 

    2. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе контракт буенча бу вазифага 

сайлап куелган Район җирле үзидарҽсенең дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхесе 

булып тора. 

    3. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе үзенең вҽкалҽтлҽрен даими 

нигездҽ тормышка ашыра. 

    4. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе укыту, фҽнни  һҽм башка иҗади 

эш белҽн шөгыльлҽүдҽн кала, башка түлҽүле эшчҽнлек белҽн  шөгыльлҽнергҽ 

хаклы түгел; лҽкин укытучылык, фҽнни һҽм башка иҗади эш өчен  түлҽү, 

Россия Федерациясе кануннарында һҽм Россия Федерациясе халыкара 

килешүе белҽн башкача каралмаган очракта, чит дҽүлҽт хисабына, халыкара 

һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары акчасы хисабына була алмый. 

Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе Россия Федерациясе кануннары яки 

Россия Федерациясенең халыкара килешүе белҽн башка нҽрсҽ  каралмаган 

очракта,  Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽп килүче чит ил 

структур бүлекчҽлҽре һҽм дҽүлҽтнеке булмаган һҽм коммерцияле булмаган 

органнарына, идарҽ, попечительлҽр һҽм күзҽтүче органнар составына керергҽ 

хакы юк.  

   5. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесенең аерым оештыру –эш йөртү 

фукциялҽрен тормышка ашыру өчен ярдҽмчелҽре бар. Район Башкарма 

комитеты Җитҽкчесе вакытлыча булмаган (авыру яки ялы сҽбҽпле) очракта, 

яки үз вазифаларын башкара алмаган очракта, яки вҽкалҽтлҽрен вакытыннан 

алда туктаткан очракта, аның вҽкалҽтлҽрен , вазифаларны бүлүне 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Район Башкарма комитеты Җитҽкчесенең 

ярдҽмчелҽренең берсе башкара. 

 

   6нчы маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесен билгеләү тәртибе 

 

   1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесен билгелҽү конкурс нигезендҽ 

үткҽрелҽ. 

   2. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе өчен  контракт шартлары Район 

Советы тарафыннан раслана. Федераль кануннар һҽм Татарстан 



Республикасы кануннары тарафыннан Районның җирле үзидарҽ органнарына 

аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре тапшырылган очракта, Татарстан Республикасы 

кануннары белҽн билгелҽнгҽн шартлар контрактка мҽҗбүри рҽвештҽ  

кертелҽ.  

   3. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына кандидатлар булырга 

тиеш: 

    - “дҽүлҽт һҽм муниципаль идарҽ итү” белгечлеге буенча югары 

профессиональ белем яки муниципаль башка югары профессиональ белемле; 

     - муниципаль хезмҽтнең вазифаи хезмҽт төркеменҽ туры килгҽн яки аңа 

тигезлҽшкҽн дҽүлҽт граждан хезмҽтенең муниципаль вазифаларында ике 

елдан да ким булмаган муниципаль хезмҽт стажы, яки белгечлек буенча биш 

елдан да ким булмаган стаж; 

   - оешма җитҽкчесе яки җитҽкче ярдҽмчесе вазифасында идарҽ итү 

тҽҗрибҽсе, яки дҽүлҽт органнарында, яки җирле үзидарҽ органнарында, яки 

аларның структур бүлекчҽлҽрендҽ биш елдан да ким булмаган эш тҽҗрибҽсе; 

   - Район Советы карары билгелҽгҽн күлҽмдҽ Район Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе вазифасын башкару өчен кирҽкле  эшлеклелек сыйфатлары һҽм 

осталыгы.   

      4. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесен билгелҽүгҽ конкурс ҽлеге Устав 

һҽм Район Советы карары билгелҽгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ. 

     5. Конкурс шартлары, аны үткҽрү көне, вакыты, урыны, контракт проекты 

массакүлҽм мҽгълумат чараларында конкурс үткҽрелгҽннҽн соң 20 көннҽн дҽ 

соңга калмыйча бастырылып чыгарыла. 

     6. Конкурсны уздыру өчен комиссия төзелҽ. Конкурс комиссиясе 

ҽгъзаларының гомуми саны Район Советы тарафыннан раслана. 

    7. Конкурс комиссиясе ҽгъзалары Районда  Район Советы тарафыннан һҽм  

канунга туры китереп Татарстан Республикасы Президенты тҽкъдиме буенча 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы  тарафыннан билгелҽнҽ. 

   8. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына шҽхес конкурс 

нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе тҽкъдим иткҽн кандидатлар 

арасыннан билгелҽнҽ. 

  9.  Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе белҽн контракт Район Башлыгы 

тарафыннан төзелҽ. 

 

    7нче маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесенең вәкаләтләре 

вакыты 

  

   1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына Район Советы ел саен 

контрактның вакытын озынайту белҽн вҽкалҽтлҽре вакыты беткҽнгҽ кадҽр  

контракт буенча 1 елга билгелҽнҽ. 

   2. Район Советы вҽкалҽтлҽре вакыты  чыккач, яңа  Район  Башкарма 

комитеты Җитҽкчесен  билгелҽгҽнче, Районның  Башкарма комитет 

Җитҽкчесе каралган тҽртиптҽ  үз вҽкалҽтлҽрен башкаруны дҽвам итҽ. 

 

     



   8нче маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесенең вәкаләтләре      

 

Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе: 

   1) Район Башкарма комитеты эшчҽнлеге белҽн бер генҽ кеше идарҽсе 

принципларында идарҽ итҽ һҽм Район Башкарма комитеты компетенциясенҽ 

кергҽн вҽкалҽтлҽрне үтҽү өчен шҽхси җаваплылык алып бара; 

   2)   Район Башкарма комитетын Район Советы, Район Башлыгы, Районның 

башка җирле үзидарҽ органнары һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽре, 

дҽүлҽт власте органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн бҽйлҽнештҽ 

тҽкъдим итҽ; 

   3) Район Советы карауына районның бюджет проектын һҽм аның үтҽлеше 

турында хисапны тҽкъдим итҽ; 

   4) Районның комплекслы иҗтимагый-икътисадый үсеш планы проектын 

һҽм программасын Район Советы карауына тҽкъдим итҽ; 

   5) Район Башкарма комитеты структурасы проектын Район Советы 

раслауына кертҽ, районның муниципаль оешмаларының штат расписаниесен 

һҽм төзелешен раслый; 

   6) Район Башлыгы белҽн килештереп Район Башкарма комитеты 

ярдҽмчелҽрен билгели һҽм вазифаларыннан азат итҽ, алар арасында 

вазифаларны бүлҽ, Район Башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽрен 

һҽм башка эшчелҽрне вазифаларына билгели һҽм вазифаларыннан азат итҽ, 

аларның эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата мактау чараларын һҽм 

дисциплина җаваплылыгын куллана; 

   7) үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында расланган бюджетка туры китереп 

Район акчасы белҽн идарҽ итҽ; 

   8) Район Башкарма комитеты тарафыннан  Федераль кануннар һҽм 

Татарстан Республикасы кануннары белҽн Районның җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыра һҽм 

(яки) тормышка ашыруны тҽэмин итҽ; 

   9) Район Башкарма комитеты компетенциясенҽ караган ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча хокук актлары чыгара, шулай ук Район Башкарма 

комитеты эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хокук актлары чыгара; 

   10) Район Советы контрольлегендҽ һҽм отчѐтында, Район Советына үзенең 

эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре буенча һҽм Башкарма комитет эшчҽнлеге буенча  

еллык хисап тапшыра, шул исҽптҽн Район Советы тарафыннан куелган 

мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча ;  

   11) Район Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында халыкка даими 

мҽгълумат тапшырып тора, Район Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре 

тарафыннан гражданнарны кабул итүне оештыра, айга бер тапкырдан да ким 

булмаган гражданнарны шҽхси кабул итүне оештыра,  гражданнарның 

тҽкъдимнҽрен, гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карап тикшерҽ һҽм алар 

буенча карарлар кабул итҽ; 

   12) дҽүлҽт һҽм башка органнарда Район мҽнфҽгатьлҽрен яклау чараларын 

күрҽ, Район Башкарма комитеты исеменнҽн судка гаризалар бирҽ, 

ышанычнамҽлҽр бирҽ; 



   13) Район Советы раслауына Район Башкарма комитеты органнары 

турында кагыйдҽнамҽлҽр проектларын тҽкъдим итҽ; 

   14) Район Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ Район башкарма комитеты 

җитҽкчелҽрен вазифаларына билгели һҽм вазифаларыннан азат итҽ; 

   15) канунга, ҽлеге Уставка, Район Советы карарларына һҽм төзелгҽн 

контрактка туры китереп башка вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыра.  

     

      9нчы маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесенең 

вәкаләтләренең вакытыннан алда туктатылуы 

   

    1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда 

түбҽндҽге очракларда  туктатыла: 

  1) үлгҽн очракта; 

  2) үз ризалагы белҽн отставкага китсҽ; 

  3) ҽлеге маддҽнең 2нче пунктына туры китереп контракт өзелгҽн очракта;      

  4) гамҽлдҽге кануннарга туры китереп вазифасыннан баш тартса;  

  5) суд карары нигезендҽ эшкҽ яраксыз яки өлешчҽ эшкҽ яраклы дип 

табылса; 

  6) суд тарафыннан билгесез юкка чыккан дип  яки үлгҽн дип табылса; 

  7) аңа карата гаеплҽү суд карары законлы көченҽ керсҽ; 

  8) Россия Федерациясе чиклҽренҽ яшҽргҽ китсҽ; 

  9) Россия Федерациясе гражданлыгы бетсҽ, Россия Федерациясе халыкара  

килешү катнашучысы -чит дҽүлҽт гражданлыгы бетҽ, шуңа күрҽ чит ил 

гражданины Районның җирле үзидарҽ органнарына сайлана ала, чит дҽүлҽт 

гражданлыгын  яки торырга рөхсҽт алса; 

  10)  хҽрби хезмҽткҽ алынса яки аны алыштыручы альтернатив граждан 

хезмҽтенҽ алынса; 

   11) федераль кануннарга туры китереп тормышка ашырылган, Районны 

үзгҽртеп кору булган, шулай ук Районны бетергҽн очракта; 

  12) Район чиклҽрен үзгҽрү нҽтиҗҽсендҽ булган очракта,  сайлаучыларның 

саны 25 проценттан артып китсҽ. 

   2. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе белҽн контракт яклар килешүе 

буенча яки  суд тҽртибендҽ гариза нигезендҽ туктатыла: 

   1) контракт шартларының ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишүгҽ 

кагылышлы өлешен бозу аркасында,  Район Советының  һҽм Район 

Башлыгының;  

   2) контракт шартларының  Федераль кануннар һҽм Татарстан 

Республикасы кануннары белҽн Районның җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруга кагылышлы  

өлешен бозу аркасында - Татарстан Президентының; 

  3) Районның җирле үзидарҽ органнары һҽм (яки) Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт власте органнары тарафыннан контракт шартларын бозу аркасында -

Район Башкарма комитеты Җитҽкчесенең. 

  



   10нчы маддә. Район Советының, Район Башлыгының һәм Район 

Башкарма комитетының үзара мөнәсәбәтләренең нигезе 

 

   1. Бу Кагыйдҽнамҽдҽ билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне бүлү белҽн  туры китереп, 

Район Советы, Район Башлыгы һҽм Район Башкарма комитеты үз 

вҽкалҽтлҽрен мөстҽкыйль рҽвештҽ башкара. 

   2. Район Советы һҽм Район Башкарма комитеты кануннарда, бу Устав 

белҽн билгелҽнгҽн формада Районның икътисади һҽм иҗтимагый үсеше 

процессы белҽн нҽтиҗҽле идарҽ итү максатыннан һҽм аның халкы 

ихтыяҗларыннан чыгып үзара бҽйлҽнештҽ булырга тиеш. 

   3. Район Советы һҽм Район Башкарма комитеты бер-берсенҽ кабул ителгҽн 

хокук актларын кул куелганнан соң җиде көн эчендҽ җибҽрҽлҽр. 

   4. Район Советы, Район Башлыгы Район Башкарма комитетына Район 

Башкарма комитеты Җитҽкчесенҽ, Район Башкарма комитетының башка 

вазифаи затларына хокук актларын кабул итү, гамҽлдҽн чыгару, үзгҽртү яки 

өстҽмҽлҽр кертү турында тҽкъдимнҽр белҽн  мөрҽҗҽгать итергҽ хокуклы, 

шулай ук суд тҽртибендҽ аларга  шикаять белдерергҽ хокуклы. 

    

   5. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе Район Советына, Район 

Башлыгына Район Советы, Район Башлыгы  хокук актларын кабул итү, 

гамҽлдҽн чыгару, үзгҽртү яки өстҽмҽлҽр кертү турында тҽкъдимнҽр белҽн 

мөрҽҗҽгать итергҽ , шулай ук суд тҽртибендҽ аларга  шикаять белдерергҽ 

хокуклы. 

   6. Район Башлыгы Район Башкарма комитеты Җитҽкчесенҽ Район Советы 

Регламенты билгелҽгҽн тҽртиптҽ Район Советының эш планын һҽм Район 

Советы карарлары проектларын җибҽрҽ. 

    7. Район Советы һҽм аның органнары утырышларында, Район Башлыгы 

уздырган утырышларда Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе, аның 

урынбасарлары яки аның вҽкиллҽре  киңҽш хокукы белҽн катнашырга 

хокуклы. Район Башкарма комитеты Дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар язмача 

чакыру булган очракта, Район Советы утырышларында катнашырга 

бурычлы. 

   8. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе уздырган утырышларда Район 

Башлыгы, Район Советы депутатлары катнашырга хокуклы.  

   9. Районның икътисади һҽм иҗтимагый үсеше процессы белҽн нҽтиҗҽле 

идарҽ итү максатыннан һҽм аның халкы ихтыяҗларында Районның җирле 

үзидарҽ органнарына Районның җирле үзидарҽ вазифаи затларын, Районның 

җирле үзидарҽ сайлау органнары вҽкиллҽрен, Район Советы депутатларын, 

шулай ук муниципаль учреждениелҽрнең эшчелҽрен һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрне ҽзерлҽү, яңадан укытуны һҽм квалификациялҽрен үстерүне 

оештыру  вҽкалҽтлҽре бирелҽ. 

    

    11нче маддә. Район Советының Район Башкарма комитеты һәм аның 

Җитәкчесенең эшчәнлегенә контроль функцияләрне тормышка ашыруы 

     



    1. Район Советы Район территориясендҽ бу Уставның кагыйдҽнамҽлҽре 

үтҽлешен, Район Советы кабул иткҽн норматив актлар, Район бюджеты  

үтҽлешен, бюджеттан тыш акчаларны куллану, Районның үсеш 

программаларын, Район Башкарма комитеты  һҽм  җирле үзидарҽнең башка 

органнары эшчҽнлеген контрольдҽ тотуны тормышка ашыра. 

   2. Район җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вазифаи затлары 

кануннарны, бу Уставны һҽм башка муниципль хокук актларын бозган 

очракта, Район Советы, Район Башлыгы карары нигезендҽ билгелҽнгҽн 

фактларны тикшерү өчен депутатлар арасыннан вакытлы контроль 

комиссиялҽр оешырга мөмкин. 

   3. Кануннарга яраклаштырып Район Советы, Район Башлыгы карары 

нигезендҽ Район бюджеты акчаларының максатчан кулланылышын тикшерү 

(ревизия), муниципаль мөлкҽтнең нҽтиҗҽле кулланылышын тикшерҽ ала, 

шулай ук Район Башкарма комитетының башка финанс-хуҗалык 

мҽсьҽлҽлҽрен тикшерү үткҽрҽ ала. Тикшерү (ревизия) үткҽрергҽ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт власте органнарыннан белгечлҽр, 

бҽйсез аудиторлар җҽлеп ителҽ ала.  

   4. Район Башкарма комитеты, аның Җитҽкчесе, вазифаи затлар, канун 

белҽн башка нҽрсҽ билгелҽнмҽгҽн булса, Район Советы, аның контроль 

коиссиялҽре, Район Советы депутаты мөрҽҗҽгате буенча соратып алынган 

Район Советын җитҽклҽү белҽн бҽйле мҽгълуматны бирергҽ тиеш, ҽ 

кануннарны, муниципаль хокук актларын бозу очраклары ачыкланса, 

җитешсезлеклҽрне бетерү өчен һҽм гаеплелҽрне җавапка тарту буенча 

кичекмҽстҽн чаралар күрергҽ тиеш. 

   5. Район Советы, контроль функциялҽрен тормышка ашырганда, Район 

Башкарма комитетының финанс-хуҗалык һҽм башкару-күрсҽтмҽ бирү  

эшчҽнлегенҽ катнашырга хокуклы түгел. 

   

     12нче маддә. Районның җирле үзидарә органнары арасында 

каршылыкларны чишү 

    

     Районның җирле үзидарҽ органнары арасында аларның вҽкалҽтлҽрен 

тормышка ашыру буенча каршылыклар килешү яки суд тҽртибендҽ чишелҽ.  

 

     13нче маддә. Районның җирле үзидарә органнарын финанслау 

 

     1. Районның җирле үзидарҽ органнарын тотуга чыгымнарны  финанслау 

бары тик Район бюджетының үзенең кереме хисабына гына тормышка 

ашырыла. 

     2. Канун, ҽлеге Устав, Район Советы карары белҽн каралган очракта 

Районның җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген тҽэмин итүгҽ тотылган 

чыгымнарны финанслауны Россия Федерациясе бюджеты классификациясе 

белҽн яраклаштырып  Югары Ослан муниципаль районы бюджетында аерым 

юл белҽн  карала.  

     



    14нче маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесе һәм дәүләт 

хезмәтендәге шәхесләрнең җаваплылыгы 
       

     Район Башкарма комитеты җитҽкчесе  һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽр 

федераль кануннарга туры китереп, Район халкы, дҽүлҽт, физик һҽм юридик 

затлар алдында җаваплы булалар. 

 

    15нче маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесе һәм дәүләт 

хезмәтендәге шәхесләрнең дәүләт алдындагы җаваплылыклары   
 

    Федераль кануннарга туры китереп, Район Башкарма комитеты җитҽкчесе  

һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽрнең дҽүлҽт алдындагы җаваплылыгы 

Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституция кануннарын, 

Татарстан Республикасы Конституциясен,  Татарстан Республикасы 

кануннарын һҽм бу Уставны бозган очракта чыгарылган суд карары 

нигезендҽ башлана, шулай ук Районның җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тиешенчҽ тормышка ашырмаган 

очракта башлана.   

   

     16нчы маддә. Район Башкарма комитеты Җитәкчесе һәм дәүләт 

хезмәтендәге шәхесләрнең физик һәм юридик затлар  алдындагы 

җаваплылыгы   

   

    Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе  һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге  

шҽхеслҽрнең физик һҽм юридик затлар  алдындагы җаваплылыгы  федераль 

кануннар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башлана.  

 

    17нче маддә. Гражданнарның үз ихтыярларын туры белдерүе юлы 

белән кабул ителгән карарлары 

 

  1. Урын өчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне Район халкы тарафыннан 

турыдан-туры  чишү җирле референдумда 

гражданнарның үз ихтыярларын туры белдерүе юлы белҽн тормышка 

ашырыла. 

  2. Ҽгҽр Район халкының үз ихтыярларын туры белдерүе юлы белҽн кабул 

ителгҽн карарларын тормышка ашыру өчен өстҽмҽ  муниципаль хокук 

актлары кабул итү (бастырып чыгару) кирҽк булса, үзлҽренең 

компетенциялҽренҽ ҽлеге актны кабул итү (бастырып чыгару) кергҽн, 

Районның җирле үзидарҽ органы яки җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

шҽхесе референдумда кабул ителгҽн карар үз көченҽ кергҽн көннҽн соң 15 

көн эчендҽ тиешле муниципаль хокук актын ҽзерлҽү һҽм (яки) кабул итү 

срогын билгелҽргҽ тиеш.  Күрсҽтелгҽн срок өч айдан артып китергҽ тиеш 

түгел. 

  3. Район халкының үз ихтыярларын туры белдерүе юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны тормышка ашыру өчен кирҽкле булган муниципаль хокук актын 



бастырып чыгару срогы бозылу, Район Башкарма комитеты Җитҽкчесен 

эштҽн чыгару өчен нигез булып тора.    

 

   18нче маддә. Район Башкарма комитеты тарафыннан кабул ителгән  

муниципаль хокук актларының төрләре  
   

   Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе аңа йөклҽтелгҽн вҽкалҽтлҽрне 

башкарганда Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе карарлары һҽм ҽмерлҽре 

 чыгара. 

 

     19нчы маддә.  Муниципаль хокук актларын  әзерләү 

  

     1. Муниципаль хокук актлары проектлары Район Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе тарафыннан Район Советы утырышына кертелҽ ала. 

    2. Муниципаль хокук актлары проектларын кертү тҽртибе, аңа беркетелҽ 

торган документларның исемлеге һҽм формасы Район Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе тарафыннан  билгелҽнҽ. 

   

       20нче маддә.  Район Башкарма комитеты Җитәкчесе хокук актлары 

       

       Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе канунда, бу Уставта, Район 

Советы карарларында билгелҽгҽнчҽ,  үзенең Район Башкарма комитеты 

вҽкалҽтлҽре кысаларында, Район җирле үзидарҽ органнарына федераль 

кануннар һҽм Татарстан Республикасы кануннары белҽн тапшырылган 

дҽүлҽт вҽкалҽтлеклҽрен тормышка ашыру белҽн бҽйле  булган  карарлар 

кабул итҽ, шулай ук Район Башкарма комитеты эшчҽнлеген оештыру 

мҽсьҽлҽлҽре буенча боерыклар чыгара.  

 

     

     21нче маддә.  Муниципаль хокук актларының басылып чыгу һәм  

гамәлгә керү тәртибе 
    1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесенең, җирле үзидарҽ дҽүлҽт 

хезмҽтендҽге башка затларның хокук актлары, бу актлар белҽн башка нҽрсҽ 

каралмаса, аларга кул куелган көннҽн үз көченҽ керҽ.  

   2. Кеше һҽм гражданин хокукларына, ирегенҽ һҽм бурычларына 

кагылышлы муниципаль  хокук актлары, аларны рҽсми рҽвештҽ бастырып 

чыгарганнан соң үз көченҽ керҽ. 

   3. Һҽр муниципаль  хокук актының реквизитлары булырга тиеш: исеме, кул 

кую көне,  регистрация номеры, хокук актына кул куйган дҽүлҽт  

хезмҽтендҽге затның исеме. 

  4.  Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн, 

алардагы мҽгълуматны тарату федераль кануннар белҽн чиклҽнгҽн 

муниципаль хокук актлары яки аларның   аерым  кагыйдҽнамҽлҽреннҽн тыш,  

норматив хокук актлары кул куелганнан соң җиде көн эчендҽ рҽсми рҽвештҽ 

бастырылып чыгарга  тиеш. 



  5. Рҽсми рҽвештҽ Район Башкарма комитеты Җитҽкчесен һҽм аның 

урынбасарларын сайлау турында һҽм канунга туры китереп башка    

норматив булмаган хокук актлары бастырылып чыгарга  тиеш. 

  6.  Канунга яки Уставка туры китереп, аларны рҽсми рҽвештҽ бастырып 

чыгару мҽҗбүри булмаганлыктан, норматив булмаган хокук актлары Район 

Башкарма комитеты Җитҽкчесе яки Районның җирле үзидарҽ органнарының 

дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽре   карарлары  буенча бастырылып чыгарыла 

ала. 

  7. Бастырып чыгарганда муниципаль  хокук актларының  реквизитлары 

күрсҽтелҽ. 

  8. Муниципаль  хокук актларын рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару  хокук 

акты текстын “Идел яңалыклары” район гҽҗитендҽ бастырып чыгару аша 

тормышка ашырыла. Хокук актлары текстын башка массакүлҽм басма 

мҽгълумат чараларында бастырып чыгарганда, ҽлеге басма рҽсми  булуы 

турында тамга булырга тиеш.  

   9. Муниципаль хокук актларын бастырып чыгарган вакытта  массакүлҽм 

басма мҽгълумат чарасының чыгу вакыты күрсҽтелергҽ тиеш. 

  10. Кеше һҽм гражданин хокукларына, ирегенҽ һҽм бурычларына 

кагылышлы  муниципаль хокук актлары, җирле үзидарҽ органнарының һҽм 

муниципаль предприятие һҽм учреждение  хокук статусларын билгели торган 

хокук актлары Район Башлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы 

юстиция Министрлыгына Татарстан Республикасы  норматив хокук 

актларының регистрына кертү өчен юнҽлтелҽ. 

 

    22нче маддә.  Җирлекнең  Башкарма комитеты вәкаләтләре вакыты 

туктатылу 

 

   Башкарма комитетның вҽкалҽтлҽре вакыты Югары Ослан муниципаль 

районы Советы вҽкалҽтлҽре туктатылгач  туктатыла. 

 

 

Совет рәисе,  

Югары Ослан  

муниципаль районы башлыгы                                   М.Г.Зиатдинов 

 

 


