
 
15 декабрь, 2017 ел № 21/13 

 
 
Яр Чаллы ш´³´ре бºл´кл´ре турында 
 Нигезнам´не раслау хакында 
 
 

Россия Федерациясе гражданнарын ³´м чит ил гражданнарын, 
шулай ук оешма коллективларын, аларны¼ оештыру-хокукый 
формаларына ³´м милек формаларына б´йсез р´вешт´, ш´хси 
эшм´к´рл´рне ш´³´р бºл´кл´ре бел´н бºл´кл´º т´ртибен камилл´штерº 

максатларыннан, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге Уставыныӊ 28 маддǝсенǝ нигезлǝнеп, 
Ш´³´р Советы  
 

                                       КАРАР бирде: 
 

1. Яр Чаллы ш´³´ре бºл´кл´ре турында Нигезнам´не кушымтада 
каралганча расларга. 

2. Гамǝлдǝн чыккан дип танырга: 

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2007 елныӊ 04 октябрендǝге «Яр Чаллы ш´³´ре 
бºл´кл´ре турында Нигезнам´не раслау турында» 25/23 санлы Карарын, 

«Челнинские известия» газетасыныӊ 2007 ел, 26 октябрь, 205-207 
саннарында бастырылган; 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 18 апрелендǝге «Ш´³´р Советыны¼ 
2007 елны¼ 04 октябренд´ге 25/23 санлы Карары бел´н расланган Яр 

Чаллы ш´³´ре бºл´кл´ре турында Нигезнам´неӊ 18 пунктына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында» 31/9 санлы Карарын, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 2008 ел, 25 апрель, 82-84 саннарында 
бастырылган; 

3) Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 19 ноябрендǝге «Ш´³´р Советыны¼ 
2007 елны¼ 04 октябренд´ге 25/23 санлы Карары бел´н расланган Яр 
Чаллы ш´³´ре бºл´кл´ре турында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº 

турында» 35/13 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 
2008 ел, 26 ноябрь, 228-229 саннарында бастырылган; 

4) Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 апрелендǝге «Ш´³´р Советыны¼ 
2007 елны¼ 04 октябренд´ге 25/23 санлы Карары бел´н расланган Яр 
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Чаллы ш´³´ре бºл´кл´ре турында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº 

турында» 18/16 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 
2012 ел, 25 апрель, 32 санында бастырылган; 

5) Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 30 маендагы «Ш´³´р Советыны¼ 
2007 елны¼ 04 октябренд´ге 25/23 санлы Карары бел´н расланган Яр 
Чаллы ш´³´ре бºл´кл´ре турында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº 

турында» 25/20 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 
2013 ел, 16 июнь, 46 санында бастырылган. 

3. Ґлеге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 
регламент, хокук т´ртибе ³´м халык иминлеген т´эмин итº м´сь´л´л´ре 
буенча даими комиссиясен´ йšкл´рг´. 
 
 

Шәһәр Хакиме   Н.Г. Мәһдиев 
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Яр Чаллы шǝhǝре бүлǝклǝре турында  

НИГЕЗНАМƏ 

 

1. Яр Чаллы шǝhǝре бүлǝклǝре шǝhǝр үсеше hǝм халыкныӊ иминлеген 

тǝэмин итүгǝ зур өлеш кертеп, төзелеш, икътисад, фǝн, мǝдǝният hǝм мǝгариф, 

законлылыкны ныгыту, сǝламǝтлек hǝм кеше тормыщын саклау, 

гражданнарныӊ хокукларын саклау, спорт үсеше, тǝрбия эше, актив 

иганǝчелек hǝм башка өлкǝлǝрдǝ ирешелгǝн казанышлар өчен кызыксындыру 

формасы булып тора.  

2. Яр Чаллы шǝhǝре бүлǝклǝре (алга таба – шǝhǝр Бүлǝклǝре): 

1) «Яр Чаллы шǝhǝренеӊ Мактаулы гражданы» исеме; 

2) «Яр Чаллы шǝhǝре каршындагы казанышлары өчен» билгесе; 

3) Яр Чаллы шǝhǝре Хакименеӊ Мактау грамотасы; 

4) Яр Чаллы шǝhǝре Хакименеӊ Рǝхмǝт хаты; 

5) Яр Чаллы шǝhǝре Хакименеӊ Рǝхмǝте. 

3. Шǝhǝр Бүлǝклǝре белǝн гражданнар, оешмалар, Шǝhǝр Советы 

Карарлары белǝн билгелǝнгǝн вазифаи затлар, сайлап куелган вазифаи затлар, 

муниципаль хезмǝткǝрлǝр бүлǝклǝнǝ.  

4. Шǝhǝр Бүлǝклǝре белǝн бүлǝклǝнүгǝ тǝкъдим иткǝндǝ бүлǝкнеӊ төре 

бүлǝклǝр турындагы нигезнамǝ нигезендǝ бүлǝклǝнүченеӊ шǝхси 

казанышлары характеры hǝм дǝрǝҗǝсенǝ карап билгелǝнǝ. 

Башка шǝhǝр Бүлǝге белǝн бүлǝклǝү алдагы бүлǝклǝнүдǝн соӊ өч елдан да 

иртǝ башкарылмый.  

5. Бер исемдǝге шǝhǝр Бүлǝклǝре белǝн берничǝ тапкыр бүлǝклǝү рөхсǝт 

ителми. 

6. Бүлǝклǝү турында тǝкъдим белǝн белǝн барлык милек формасындагы 

оешма, дǝүлǝт хакимияте hǝм җирле үзидарǝ органнары җитǝкчелǝре 

мөрǝҗǝгать итǝ ала.  

7. Бүлǝклǝү турында тǝкъдим шǝhǝр Хакиме каравына  тапшырыла. 

8. «Яр Чаллы шǝhǝренеӊ Мактаулы гражданы» исеме hǝм «Яр Чаллы 

шǝhǝре каршындагы казанышлары өчен» билгесе белǝн бүлǝклǝнүгǝ тǝкъдим 

ителүче hǝр затка, билгелǝнгǝн тǝртиптǝ, бүлǝклǝү кǝгазе тутырыла, ул 

бүлǝклǝү турында юллама белǝн бергǝ бирелǝ (ǝлеге нигезнамǝнеӊ 

кушымтасында каралган тǝртиптǝ).   

9. Шǝhǝр Бүлǝклǝре белǝн бүлǝклǝү нигезлǝре hǝм шартлары, бүлǝклǝү 

юлламасы белǝн бергǝ тапшырылучы документлар hǝм мәгълүматлар 

исемлеге шǝhǝр Хакименеӊ хокукый актлары белǝн билгелǝнǝ.  

10. Материалларны иҗтимагый бǝялǝү hǝм бүлǝклǝүне объектив башкару 

максатыннан, шǝhǝр Хакиме «Яр Чаллы шǝhǝренеӊ Мактаулы гражданы» 

исеме hǝм «Яр Чаллы шǝhǝре каршындагы казанышлары өчен» билгесе белǝн 



бүлǝклǝнүгǝ тǝкъдим ителүчелǝрнеӊ документларын карау өчен Комиссия 

җыя (алга таба – Комиссия). Комиссиянеӊ эш тǝртибе шǝhǝр Хакиме 

тарафыннан расланган комиссия турында нигезнамǝ нигезендǝ башкарыла.   

11.  Шǝhǝр Бүлǝклǝрен тапшыруны Шǝhǝр Хакиме кушуы буенча hǝм 

аныӊ исеменнǝн башкара алаларр: 

1) Башкарма комитет Җитǝкчесе; 

2) муниципаль берǝмлек Башлыгы урынбасары. 

Шǝhǝр Хакиме шǝhǝр Бүлǝклǝрен тапшыруны җирле узидарǝнеӊ башка 

вазифаи затларына да йөклǝргǝ хокуклы. 

12. Шǝhǝр бүлǝклǝре hǝм аларныӊ документларын тапшыру, шǝhǝр 

Хакименеӊ бүлǝклǝү турында хокукый акты чыккан көннǝн алып ике айдан да 

соӊга калмыйча, тантаналы шартларда башкарыла.  

13. Бүлǝклǝү турында тǝкъдим бүлǝклǝнүче исǝн вакытта каралган яйсǝ 

бүлǝклǝү батырлык кылу, кыюлык hǝм каhарманлык күрсǝтү  белǝн бǝйле  

булган очракта, шǝhǝр Бүлǝклǝре  белǝн   бүлǝклǝү кеше вафат булганнан соӊ 

да гамǝлгǝ ашырылырга мөмкин. Бүлǝк төрен Яр Чаллы шǝhǝр Хакиме 

билгели. Бүлǝклǝнүчелǝр вафат булган очракта, аларга тиешле шǝhǝр 

Бүлǝклǝре hǝм  бүлǝк документлары варисларына  тапшырыла.  

14. Шǝhǝр Бүлǝген югалткан очракта, гариза белǝн мөрǝҗǝгать нигезендǝ,  

бүлǝклǝү фактын раслаучы документ күчермǝсе бирелергǝ мөмкин.  Документ 

күчермǝсен Башкарма комитетныӊ вǝкалǝтле органы тапшыра.  

Бүлǝк дубликатлары тапшырылмый.  

15. Шǝhǝр бүлǝклǝре белǝн бүлǝклǝнүчелǝрнеӊ хисабы Башкарма 

комитетныӊ вǝкалǝтле органы тарафыннан алып барыла.  

«Яр Чаллы шǝhǝренеӊ Мактаулы гражданы» исеме hǝм «Яр Чаллы 

шǝhǝре каршындагы казанышлары өчен» билгесе белǝн бүлǝклǝнүгǝ  тǝкъдим 

ителүчелǝргǝ шǝхси эшлǝр ачыла.  Шǝхси эшлǝргǝ бүлǝклǝү кǝгазе, бүлǝклǝү 

өчен юллама, фоторǝсемнǝр hǝм башка документлар теркǝлǝ.  

16. Җирле үзидарǝ органнары җитǝкчелǝре Мактау грамоталарын, Рǝхмǝт 

хатларын, Дипломнарны гамǝлгǝ куеп, алар белǝн бергǝ, ǝлеге нигезнамǝнеӊ 

18 пунктында каралган тǝртиптǝ, кызыксындыру бүлǝклǝре дǝ тапшыра 

алалар. 

17. Башкарма комитет Җитǝкчесе тарафыннан Башкарма комитетныӊ 

тармак (функциональ) органнары Мактау грамоталары hǝм территориаль 

органнары Рǝхмǝт хатлары гамǝлгǝ куела . 

18.  Шǝhǝр Бүлǝклǝре белǝн бергǝ түбǝндǝге кызыксындыру бүлǝклǝре  

бирелергǝ мөмкин: 

1) кыйммǝтле бүлǝклǝр; 

2) бер тапкыр бирелүче акчалата түлǝү  

Кыйммǝтле бүлǝк hǝм акчалата түлǝү күлǝме җирле үзидарǝ органнары 

сметасы белǝн билгелǝнǝ. 

19. Мǝгариф, сǝнгать, спорт өлкǝсендǝ, иҗтимагый эшчǝнлектǝ аеруча 

талантлы hǝм перспективалы балалар hǝм яшьлǝрне ачыклау, аларныӊ 

талантын hǝм тырышлыгына бǝя бирү, сǝлǝтле балалар hǝм яшьлǝргǝ матди 

ярдǝм күрсǝтү, балалар hǝм үсмерлǝр иҗатыныӊ бар төрен дǝ стимуллаштыру 



максатыннан шǝhǝр Хакиме тарафыннан исемле стипендиялǝр гамǝлгǝ 

куелырга мөмкин. 

Муниципаль учреждение хезмǝткǝрлǝренеӊ hөнǝри үсешен 

стимуллаштыру максатыннан шǝhǝр Хакиме тарафыннан премиялǝр гамǝлгǝ 

куелырга мөмкин.  

Сǝламǝт тормыш алып бару рǝвешен пропагандалау, физкультура hǝм 

спорт белǝн даими шөгыльлǝнү, физик хǝзерлек дǝрǝҗǝсен hǝм спорт 

осталыгын арттыру максатыннан шǝhǝр Хакименеӊ күчмǝ Кубоклары гамǝлгǝ 

куелырга мөмкин. 

Исемле стипендиялǝр, премиялǝр, Кубоклар бирү Хаким тарафыннан, 

Шǝhǝр Советы раслаган күлǝмдǝ hǝм тǝртиптǝ, гамǝлгǝ куелырга мөмкин.   

20. Шǝhǝр Бүлǝклǝре белǝн бүлǝклǝүгǝ тǝкъдимнеӊ нигезсез булуы  яйсǝ 

тǝкъдим итү документларында дөрес булмаган мǝгълүматлар күрсǝтү 

очраклары ачыкланса, бүлǝклǝү турында карар аны кабул иткǝн орган 

(вазифаи зат) тарафыннан гамǝлгǝ чыккан дип таныла. 

Бүлǝклǝү хакындагы карарны гамǝлдǝн чыккан дип тану турындагы 

хокукый акт бүлǝклǝү турында кабул ителгǝн карарны үз эченǝ алган хокукый 

акт төрендǝ башкарыла. 

21. Шǝhǝр Бүлǝге белǝн бүлǝклǝү турында карар гамǝлдǝн чыгарылган 

очракта, бүлǝк атрибутлары hǝм таныклыгы  Башкарма комитетныӊ вǝкалǝтле 

органына кайтарылырга тиеш.  

22. Əлеге Нигезнамǝне тормышка ашыру өчен финанс чыгымнары Яр 

Чаллы шǝhǝре бюджетыннан алына.  



 


