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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы  җирле үзидарә 

органнары, алар карамагындагы муниципаль 

учреждениеләрнең  ихтыяри (волонтерлык) 

эшчәнлек  алып баручылар, ихтыяри 

(волонтерлык) оешмалары белән үзара 

багланышларыТәртибен  раслау турында    

 

“Хәйрия эшчәнлеге һәм  ихтыярилык (волонтерлык) турында”гы 1995 

елның 11 августындагы №135-ФЗ,  “Россия Федерациясенең ихтыярилык 

(волонтерлык) мәсьәләләре  буенча аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турындагы” 2018 елның 5 февралендәге №15-ФЗ  Федераль законнарына туры 

китереп һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

уставы нигезендә КАРАР  БИРӘМ:                 

1.Тәкъдим ителгән  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары, алар карамагындагы муниципаль 

учреждениеләрнең  ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлек алып баручылар, ихтыяри 

(волонтерлык) оешмалары белән үзара багланышлары Тәртибен расларга. 

2.Карарны  http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru веб-адресы буенча 

мәгълүмати-телекоммуникацион  Интернет челтәрендәге Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтына һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтәрендәге  “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат 

рәсми порталы”ында  урнаштырырга. 

3.Карарның үтәлешенә  контрольлек итүне үземдә калдырам. 

 

 

Җитәкченең беренче урынбасары                                                     Р.Л.Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

2018 елның 19 июнендәге  

130пи номерлы карары белән 

расланды 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары, алар карамагындагы муниципаль учреждениеләрнең  ихтыяри 

(волонтерлык) эшчәнлек алып баручылар, ихтыяри (волонтерлык) оешмалары 

белән үзара багланышлары 

Тәртибе 

 1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары, алар карамагындагы муниципаль учреждениеләрнең  ихтыяри 

(волонтерлык) эшчәнлек алып баручылар, ихтыяри (волонтерлык) оешмалары 

белән үзара багланышлары Тәртибе  “Хәйрия эшчәнлеге һәм  ихтыярилык 

(волонтерлык) турында”гы 1995 елның 11 августындагы №135-ФЗ  Федераль  

законның  4 17.3 пунктының  2 подпунктына туры китереп эшләнде. 

 2. Ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлек“Хәйрия эшчәнлеге һәм  ихтыярилык 

(волонтерлык) турында”гы 1995 елның 11 августындагы №135-ФЗ  Федераль  

законның  2 маддәсенең  1 пунктында  бәян ителгән максатларда  түләүсез 

башкарылган эшләр  һәм (яки)  күрсәтелгән ярдәмне күздә тота 

3.Ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне оештыручылар  багланышларны тәэмин 

итү максатында ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне (алга таба – ихтыяри 

эшчәнлек) тормышка ашыру буенча учреждениеләргә язмача тәкъдим  юлларга 

хаклы. Ихтыяри эшчәнлекне оештыручының тәкъдиме аның җитәкчелегенең 

һәм вәкилләренең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (булса) һәм контакты, 

юридик затлар өчен  дәүләт теркәве турындагы мәгълүматлары, мәгълүмати-

телекоммуникацион  “Интернет” челтәрендәге  рәсми сайты адресы,  гамәлгә 

ашырырга тәкъдим ителгән эшчәнлек төрләренең тасвирламасы белән 

исемлеген үз эченә алырга тиеш  

4. Учреждение тарафыннан ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне 

оештыручының тәкъдимен карау срогы  20 эш көненнән дә артык була алмый. 

5. Учреждение тарафыннан ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне 

оештыручының тәкъдимен карау  нәтиҗәләрен  рәсмиләштерү тәкъдимне 

хуплау яки кире кагу турында чыгарылган карар формасында гамәлгә 

ашырыла, карарга уртак эшчәнлек хакында килешү  яисә  тәкъдимне дәлилле  

кире кагу проекты теркәлә, болар бер эш көне дәвамында учреждение 

тарафыннан электрон почта аша ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне 

оештыручы адресына хат белән  юлланырга тиеш. 

6. Ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне оештыручы тарафыннан килешүне карау 

срогы 20 эш көненнән артык була алмый. 

7. Уртак эшчәнлек хакындагы килешүне килештерү процессында учреждение 

белән ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне оештыручы арасында фикер 

башкалыгы килеп туган очракта ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне 



оештыручы яки учреждение  учреждениенең  оештыручысы булган җирле 

үзидарә органына мөрәҗәгать итәргә хаклы. 

8. Учреждение белән ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне оештыручы арасында  

уртак эшчәнлек хакындагы килешүне төзегәндә учреждение волонтерлар һәм 

ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне оештыручы арасында үзара бәйләнеш өчен 

җаваплы хезмәткәр билгеләргә бурычлы. 

9. Уртак эшчәнлек хакында учреждение белән ихтыяри (волонтерлык) 

эшчәнлекне оештыручы арасындагы килешүләр тормышка ашырылучы 

ихтыяри эшчәнлекнең үзенчәлекләрен, уртак эшчәнлекнең темасын  һәм 

максатларын, якларның хокукларын һәм вазыйфаларын, соңгы нигезләмәләрне 

исәпкә алып, шул исәптән түбәндәге нигезләмәләрне дә кертеп күздә тотарга 

тиеш: 

9.1) ихтыяри (волонтерлык) эшчәнлекне оештыручының хокуклары, шул 

исәптән түбәндәгеләрне кертеп: 

-учреждение белән килештерелгән эш формаларында учреждение 

территориясендә һәм биналарында ихтыяри эшчәнлекне  тормышка ашырырга; 

-учреждение территориясен төзекләндерү, анда уңайлылык өстәү буенча  

эшләр алып барырга, учреждение  биналарына ремонт үткәрергә; 

9.2)ихтыяри эшчәнлекне оештыручының вазыйфалары, шул исәптән 

түбәндәгеләрне кертеп: 

-учреждение территориясен төзекләндерү, анда уңайлылык өстәү буенча  

эшләр алып барырга, учреждение  биналарына ремонт үткәрергә; 

- учреждениегә фамилияләре, исемнәре һәм әтиләренең исемнәрен 

(булса), зарур булганда  - башка мәгълүматларны (якларның килешүе  буенча  

яисә методик рекомендацияләрдә билгеләнгән тәртиптә), шул исәптән аерым 

һөнәри күнекмәләре булуны да күрсәтеп, җәлеп ителгән  белгечләрнең, 

хезмәткәрләрнең һәм/яки иреклеләрнең  исемлеген тәкъдим итәргә; 

-вәкаләтле вәкил билгеләргә һәм ул турыда учреждениегә язмача 

мөрәҗәгатьтә  белдерергә; 

- Российской Федерациясе законнарына ярашлы рәвештә килешүне үтәү 

нәтиҗәсендә мәгълүм булган конфиденциаль һәм персональ мәгълүматка 

кагылышлы таләпләрне үтәүне тәэмин итәргә; 

-учреждениенең эшен регламентлаштыручы хокук нормаларын, шул 

исәптән учреждениенең эчке тәртип кагыйдәләрен үтәүне тәэмин итәргә;  

-учреждение тарафыннан бирелгән биналарны, саклау урыннарын, техник 

чараларны, җиһазларны тиешле санитар-гигиеник һәм техник хәлдә тотарга; 

-аның территориясендә һәм аның клиентлары катнашында  үткәрергә 

планлаштырылган чараларны һәм чаралар планын учреждение белән 

килештерергә; 

-башкарылган эшләр һәм уздырылган чаралар нәтиҗәсе хакында 

учреждениегә хисап бирергә; 

-психологик ярдәм күрсәтүне, психологик реабилитацияне тәэмин итәргә; 

-ихтыяри эшчәнлекне тормышка ашырганда ирекленең тормышына һәм 

сәламәтлегенә килгән зыянны каплауны  тәэмин итәргә; 

9.3)учреждениенең хокуклары, шул исәптән түбәндәгеләрне дә кертеп: 



-ихтыяри эшчәнлек оештыручыга иреклеләрне җәлеп итү ихтыяҗы  

турында хәбәр итү; 

-ихтыяри эшчәнлек оештыручыга, иреклеләргә ярдәмне булдырырга, шул 

исәптән туклану, форма һәм махсус кием, җиһазлар, индивидуаль саклану 

чаралары, вакытлыча файдалану өчен биналар, билгеләнгән урынга бару-

кайтуга юл чыгымнарын түләү, ирекленең ирекле медицина 

иминияләштерүендә  иминият яки аның тормышын һәм сәламәтлеген 

иминиятләштерү взносларын яисә ихтыяри эшчәнлекне оештыручының яки 

ирекленең күрсәтелгән товарлар  алудагы  һәм хезмәт күрсәтүне  булдырудагы 

чыгымнарын каплау формасында ярдәмне тәэмин итәргә; 

9.4) учреждениенең бурычлары, шул исәптән түбәндәгеләрне кертеп: 

-биналар, шулай ук иреклеләрнең эшчәнлеген тәэмин итү өчен техник 

чаралар һәм җиһазлар белән тәэмин итү;   

 -ихтыяри эшчәнлекне тормышка ашыру өчен тәүлек әйләнәсендә яки 

билгеләнгән вакыт аралыгында мөмкинлекләр булдыруны тәэмин итү; 

-хезмәттәшлек турында килешү төзегәнче ихтыяри эшчәнлекне 

оештыручыга ихтыяри эшчәнлекне тормышка ашыру белән бәйле чикләүләр 

һәм хәвеф-хәтәрләр турында, учреждениенең эшен регламентлаштыручы 

хокукый нормалар, ихтыяри эшчәнлекне оештыручы тарафыннан  үтәлергә 

тиешле зарури таләпләр һәм башка кагыйдәләр турында  язма формада белдерү, 

шулай ук аңа бу норма һәм кагыйдәләрдәге үзгәрешләр хакында үзвакытында 

хәбәр итү; 

- уртак эшчәнлек барышында килеп туган мәсьәләләрне оператив рәвештә  

хәл итү өчен ихтыяри эшчәнлекне оештыручының вәкилләре белән эшләү 

буенча вәкаләтле хезмәткәрне билгеләү; 

9.5)йомгак нигезләмәләре, шул исәптән түбәндәгеләрне кертеп: 

- ихтыяри эшчәнлекне оештыручының һәм учреждениенең  килешүне 

үтәгәндә килеп чыккан проблемалар һәм кыенлыклар турында бер-берсенә 

үзвакытында хәбәр итү, шулай ук ихтыяри эшчәнлекне оештыручының эш 

нәтиҗәләрен бергәләп  тикшерү һәм бәяләү бурычы; 

-килешүнең үз көченә керү, озайту һәм өзү шартлары, шул исәптән зарур 

булганда  учреждениенең оештыручысы (гамәлгә куючысы) булып торган 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының җирле үзидарә 

органы катнашында бәхәсләрне хәл итү.  

 
 


