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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    22.08.2018                                                                        № 731 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының һәм муниципаль 

учреждениеләренең, башка оешмаларның 

иреклеләр (волонтерлар) эшчәнлеге 

оештыручылары, иреклеләр (волонтер) 

оешмалары белән үзара хезмәттәшлегенең 

Тәртибен раслау турында 

 

 

1995 елның 11 нче августындагы 135-ФЗ номерлы “Хәйрия эшчәнлеге һәм 

иреклеләр хәрәкәте (волонтерлык) турында”гы Федераль закон, 2018 елның 30 

июнендәге 48-ТРЗ номерлы “Иреклеләр хәрәкәте (волонтерлык) өлкәсендә аерым 

мәсьәләләрне җайга салу һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында”гы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының һәм муниципаль учреждениеләренең, башка оешмаларның иреклеләр 

(волонтерлар) эшчәнлеге, иреклеләр (волонтер) оешмалары оештыручылары белән 

үзара хезмәттәшлеге Тәртибен расларга. 

2. Әлеге крарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында бастырырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет»мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Җи тәкче                                                                                                  Р.В. Михеев 

 



Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы 

муниципаль районы  

Башкарма комитетының 

2018 елның 22нче  

августындагы 731 

номерлы карарына 

Кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының һәм муниципаль учреждениеләренең, башка оешмаларның 

иреклеләр (волонтерлар) эшчәнлеге оештыручылары, иреклеләр (волонтер) 

оешмалары белән үзара хезмәттәшлеге  

Тәртибе 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының һәм муниципаль учреждениеләренең, башка оешмаларның иреклеләр 

(волонтерлар) эшчәнлеге оештыручылары, иреклеләр (волонтер) оешмалары белән 

үзара хезмәттәшлеге Тәртибе (алга таба – Тәртип) 1995 елның 11 нче августындагы 

135-ФЗ номерлы “Хәйрия эшчәнлеге һәм иреклеләр хәрәкәте (волонтерлык) 

турында”гы Федераль закон, 2018 елның 30 июнендәге 48-ТРЗ номерлы “Иреклеләр 

хәрәкәте (волонтерлык) өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу һәм Татарстан 

Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында”гы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә эшләнгән. 

2. Хезмәттәшлекне тәэмин итү максатларында, иреклеләр (волонтерлык) 

эшчәнлеге 

 оештыручылары Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

муниципаль учреждениеләренә иреклеләр (волонтерлар) эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

(алга таба - иреклеләр эшчәнлеге) буенча язма тәкъдим җибәрергә хокуклы (алга 

таба – муниципаль учреждение). 

Иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы тәкъдиме үз эченә алырга тиеш: 

фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта) һәм аның җитәкчесенең һәм 

вәкилләренең элемтәләрен; дәүләт теркәве турында мәгълүматлар (юридик затлар 

өчен); «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайт  адресы; 

аның тарафыннан гамәлгә ашыруга тәкъдим ителә торган эшчәнлек төрләре (аларны 

тасвирлап). 

Карау вакыты 20 эш көненнән артмаска тиеш. 

3. Муниципаль учреждение тарафыннан иреклеләр эшчәнлеге 

оештыручысының күрсәтелгән тәкъдимнәрен тикшерү нәтиҗәләре хуплау турында 

карар чыгару формасында рәсмиләштерелә, шул карарга уртак эшчәнлек турында 

килешү проекты яки муниципаль учреждение тарафыннан хат формасында төзелгән, 

тәкъдимнән мотивлаштырылган баш тарту беркетелергә тиеш. Күрсәтелгән карар 

иреклеләр эшчәнлеге оештыручысына бер көн эчендә (мөмкин булса, электрон 

почта аша) җибәрелә. 



4. Муниципаль учреждение тарафыннан иреклеләр эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

турындагы тәкъдимнәр кире кагылган очракта, иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы 

шундый ук тәкъдим белән, муниципаль учреждение гамәлгә куючысы булып 

саналган Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органына мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Күрсәтелгән тәкъдимнәрне карау срогы иреклеләр эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

буенча тәкъдимне хуплау датасыннан соң 14 эш көненнән артмаска тиеш. 

5. Уртак эшчәнлек турында килешү килештерү процессында 

аңлашылмаучанлыклар килеп чыккан очракта, муниципаль учреждение  яки 

иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы, каршылыкларны карау өчен, муниципаль 

учреждение гамәлгә куючысы булып саналган Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органына мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Каршылыклар ике якның катнашында, кирәк булган очракта, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иҗтимагый совет вәкилләрен, 

муниципаль дәрәҗәдә төзелгән башка киңәшмә органнарын җәлеп итеп карала. 

6. Муниципаль учреждение иреклеләр һәм иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы 

вәкилләре хезмәттәшлеге өчен җаваплы хезмәткәрне билгеләргә бурычлы. 

7. Муниципаль учреждение һәм иреклеләр эшчәнлеге оештыручысының уртак 

эшчәнлеге турындагы килешүләр, иреклеләр эшчәнлеге тарафыннан башкарыла 

торган үзенчәлекне, уртак эшчәнлекнең предметын һәм максатларын, якларның 

хокукларын һәм бурычларын,төгәлләүче нигезләмәләрен, шул исәптән, түбәндәге 

нигезләмәләрне истә тотып, билгеләүне күз уңында тотарга тиеш. 

7.1. Иреклеләр эшчәнлеге оештыручысының хокукларын, шул исәптән 

түбәндәгеләрне кертеп: 

территориядә һәм учреждение белән эшчәнлек формасында килешенгән 

муниципаль учреждение биналарында иреклеләр эшчәнлеген тормышка ашыруга; 

муниципаль учреждение территориясен төзекләндерү һәм яхшырту буенча 

эшләр үткәрү, муниципаль учреждениенең биналарында ремонт үткәрүгә; 

7.2. Иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы вазыйфалары, шул исәптән: 

муниципаль учреждениегә җәлеп ителгән белгечләрнең, хезмәткәрләрнең 

һәм/яки иреклеләрнең, аларның исем-фамилиясен, атасы исемен (булган очракта), 

кирәк булганда - башка белешмәләр (яклар килешүе буенча яисә методик 

тәкъдимнәр билгеләгән тәртиптә), шул исәптән махсус һөнәри күнекмәләре барлыгы 

турында күрсәтеп, исемлек тәкъдим итәргә; 

вәкаләтле вәкил билгеләргә һәм бу хакта муниципаль учреждениегә язма 

рәвештәге мөрәҗәгатьтә мәгълүматларга; 

Россия Федерациясе законнары нигезендә килешүне үтәү нәтиҗәсендә 

мәгълүмгә әверелгән конфиденциаль һәм персональ мәгълүматка карата таләпләрне 

үтәүне тәэмин итү; 

муниципаль учреждение билгели торган эшне, шул исәптән муниципаль 

учреждениенең эчке тәртип кагыйдәләре хокукый нормаларын үтәүне тәэмин итү; 

муниципаль учреждение тарафыннан бирелгән биналарны, саклау өчен 

урыннарны, техник чараларны, җиһазларны тиешле санитар-гигиеналы һәм техник 

хәлдә карап торырга; 



муниципаль учреждение белән, аның территориясендә һәм аның клиентлары 

катнашында гамәлгә ашыруга планлаштырылган чараларны, планлаштырылган 

чараларның үткәрү планын килешеп билгеләргә; 

муниципаль учреждениегә башкарылган эшләр һәм чаралар үткәрүнең 

нәтиҗәләре турында хисаплар тәкъдим итәргә; 

психологик ярдәм, психологик тернәкләндерү күрсәтүне тәэмин итү; 

ирекле тарафыннан иреклеләр эшчәнлеген  тормышка ашырганда тормышына 

һәм сәламәтлегенә карата булган зыянны кайтаруны тәэмин итәргә; 

7.3. Муниципаль учреждение хокуклары, шул исәптән: 

иреклеләр эшчәнлеге оештыручысына иреклеләрне җәлеп итү ихтыяҗлары 

турында хәбәр итәргә; 

иреклеләр эшчәнлеге оештыручысын, иреклеләрне, шул исәптән туклану, 

формалы һәм махсус киемнәр, җиһазлар, шәхси саклану чаралары, вакытлыча 

файдалану өчен биналар, билгеләнгән урыннарга кадәр һәм кирегә юл йөрү өчен 

түләү, иреклеләрнең ирекле медицина иминиятләштерүенә түләүләр түләү яки аның 

тормышына һәм сәламәтлегенә яки ирекле яисә иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы 

тарафыннан күрсәтелгән товарлар яки хезмәтләр күрсәтүгә киткән чыгымнарны 

кайтару рәвешендә ярдәм тәэмин итәргә; 

7.4. Муниципаль учреждение вазыйфалары, шул исәптән: 

урыннар, шулай ук иреклеләр эшчәнлеген тәэмин итү өчен техник чаралар һәм 

җиһазлар бирүне тәэмин итү; 

иреклеләр эшчәнлеген тәүлек әйләнәсендә яки билгеләнгән вакыт аралыгында 

гамәлгә ашыру өчен, мөмкинлекләр һәм шартлар тудыруны  тәэмин итү; 

иреклеләр эшчәнлеге хезмәттәшлеге турында килешү төзелгәнчегә кадәр, 

иреклеләр эшчәнлеген гамәлгә ашыру белән бәйле чикләүләр һәм куркыныч хәлләр 

турында, учреждение эшен регламентлаучы хокукый нормалар, тиешле режим 

таләпләре һәм иреклеләр эшчәнлеге оештыручысыннан үтәлүе таләп ителгән башка 

кагыйдәләр турында язма рәвештә хәбәр итәргә, шулай ук үз вакытында шушы 

нормаларның һәм кагыйдәләрнең үзгәрешләре турында аңа белдерергә; 

уртак эш барышында барлыкка килгән мәсьәләләрне оператив рәвештә хәл итү 

өчен, иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы вәкилләре белән эшләү буенча вәкаләтле 

хезмәткәр билгеләргә; 

7.5. Йомгаклау нигезләмәләре, шул исәптән  түбәндәгеләрне кертеп: 

иреклеләр эшчәнлеге оештыручысы һәм муниципаль учреждение йөкләмәләре 

булып килешүне башкарганда барлыкка килгән проблемалар һәм авырлыклар 

турында бер-берсенә үз вакытында хәбәр итәргә, шулай ук иреклеләр эшчәнлеге 

оештыручысы эшчәнлеге нәтиҗәләрен берлектә тикшерергә һәм бәяләргә; 

үз көченә керү шартлары, килешүне озайту һәм өзү, бәхәсләрне хәл итү, шул 

исәптән, кирәк булганда, учреждениене гамәлгә куючы булган җирле үзидарә 

органын җәлеп итеп. 


