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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

Биектау муниципаль районы 
территориясендэ жирлэу эше 
мэсьэлэлэре буенча ритуаль хезмэт 
курсэту буенча
махсуслаштырылган оешманыц 
эш тэртибен, конкурс комиссиясе 
составын, комиссия нигезлэмэсен 
раслау турында

“Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Мэет ждрлэу 
Ьэм куму эше турында" 1996 ел, 12 нчы гыйнвар 8-ФЗ Федераль закон, “Биектау 
муниципаль районы территориясендэ ритуаль хезмэтлэр курсэту вэкалэтлэрен, куму 
урыннарын карап тоту тэртибе турында” Килешу, Татарстан Республикасы “Биектау 
муниципаль районы” муниципаль берэмлеге Уставы, Биектау муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 
территориясендэ ясирлэу буенча ритуаль хезмэтлэр курсэту буенча 
махсуслаштырылган оешмасын сайлау буенча конкурс уздыру нигезлэмэсен раслау 
турында”, 2018 ел, 19 нчы июль, 1576 нчы номерлы Карары нигезендэ Татарстан 
Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. Расларга:
1.1. Биектау муниципаль районы территориясендэ ж;ирлэу эше мэсьэлэлэре 

буенча ритуаль хезмэт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманы сайлап алу 
буенча конкурс комиссиясе составын 1 нче кушымта нигезендэ.

1.2. Биектау муниципаль районы территориясендэ ж;ирлэу эше мэсьэлэлэре 
буенча ритуаль хезмэт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманы сайлап алу 
буенча комиссия нигезлэмэсен 2 нче кушымта нигезендэ.

1.3. Биектау муниципаль районы территориясендэ ядирлэу эше мэсьэлэлэре 
буенча ритуаль хезмэт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманыц эш тэртибен 
3 нче кушымта нигезендэ.

2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы муниципаль 
берэмлеге территориясендэ ждрлэу эше мэсьэлэлэре буенча ритуаль хезмэт курсэту 
буенча махсуслаштырылган оешманы сайлап алу буенча ачык конкурс уздыруны
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
икътисад булегенэ йоклэргэ.

3. Биектау муниципаль районы Башкарма комитетыныц “Ритуаль хезмэт 
курсэту буенча хокукларны тапшыру турында” 2011 ел, 19 нчы май 1932 нче 
номерлы Карарын уз кочен югалткан дип танырга.

4. Элеге карарны Биектау муниципаль районы рэсми сайтында Интернет 
мэгълумат-телекоммуникациялэр челтэрендэ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб- 
адресында Ьэм Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми порталы 
Интернет мэгълумат-телекоммуникациялэр челтэрендэ http://pravo.tatarstan.ru/ веб- 
адресы йэм урнаштырып халыкка ядиткерергэ.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

Биектау муницип; 
Башкарма комите Д.Ф.Шэйдуллин

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
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1 нче кушымта

Биектау муниципаль районы территориясендз эцирлэу эше мэсьэлэлэре 
буенча ритуаль хезмэт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманы сайлап

алу буенча конкурс комиссиясе 
СОСТАВЫ

Конкурс комиссиясе рэисе:
Афанасьев Алексей Павел улы - Башкарма комитет ж;итэчесенец

икътисад буенча урынбасары, 
комиссия рэисе;

Комиссия рэисе урынбасары:
Сабиржднов Ринат Рэшит улы - Башкарма комитет ж;итэчесенец

социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары, 
Комиссия рэисе урынбасары;

Конкурс комиссиясе сэркатибе:
МинЬаж;ев Салават Марат улы - Биектау муниципаль районы

Башкарма комитеты икътисад булеге 
начальнигы

Бердэм комиссия эгъзалары:
Архипов Владимир Димитрий улы - Биектау муниципаль районы Советы

юридик булеге начальнигы

Хэсбиев Раил Равил улы - «Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы мелкэт Ьэм ж;ир 
менэсэбэтлэре Палатасы» муниципаль 
казна учреждениесе рэисе

Фэйзрахманова Фэния Шэрифулла
кызы- Биектау муниципаль районы “Сатып

алулар булеге” муниципаль бюджет 
учреждениесе булеге начальнигы

Мостэкыймова Эльмира Фиргать кызы - Биектау муниципаль районы Советы
оештыру булеге начальнигы



Татарстан Республикасы 
[Биектау муниципаль районы 
[Башкарма комитеты карары нигезендэ
» 2018 №

2 нче кушымта 
«Расланган»

Биектау муниципаль районы территориясендз жирлэу эше мэсьэлзлзре 
буенча ритуаль хезмзт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманы сайлап

алу буенча комиссия НИГЕЗЛЭМЭСЕ

1.1. Элеге Нигезлэмэ Биектау муниципаль районы территориясендз жцрлэу эше 
мэсьэлэлэре буенча ритуаль хезмзт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманы 
ачык конкурс (алга таба - конкурс) уздырып сайлап алу буенча комиссиянец (алга 
таба -  Комиссия) эш тэртибен билгели.

2.1. Комиссия уз эшендэ Россия Федерациясе Гражданнар кодексы, “Россия 
Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында” 2003 
ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Мэет ж;ирлэу Ьэм куму эше 
турында" 1996 ел, 12 нчы гыйнвар 8-ФЗ Федераль законнар белэн ж;итэкчелек итэ.

3.1. Комиссия Биектау муниципаль районы территориясендз жцрлэу эше 
мэсьэлэлэре буенча ритуаль хезмзт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманы 
ачык конкурс уздырып сайлап алу максаты белэн оештырыла.

3.2. Комиссиянец бурычларына элеге Нигезлэмэнец 3.1 пунктында ачыкланган 
Комиссиянец максатыннан чыгып, тубэндэгелэр керэ:

1) К о н к у р с т а  к а т н а ш у ч ы  г а р и з а л а р н ы  К а р а г а н д а , ч а г ы ш т ы р г а н д а  Ь эм  б э я  

б и р г э н д э  о б ъ е к т и в л ы к н ы  т э э м и н  и т у .

2) Терле дэрэж;э бюджет чараларын куллануныц нэтижрлелеген тээмин иту.
3) Конкурсны уздырганда ачыклык, утэ куренмэлелек, конкурентлык, берторле 

шартлар тудыру принципларын саклау.
4) Конкурсны уздырганда хезмэт хэленнэн файдалану Ьэм ришвэтчелек 

мемкинлеген юк итэргэ.

4.1. Комиссия коллегиаль орган булып санала.
4.2. Комиссия составына биштэн дэ ким кеше булмаган Комиссия эгъзалары -  

алар арасында Комиссия рэисе, Комиссия рэисе урынбасары, Комиссия сэркатибе 
керэлэр.

4.3. Конкурс уздыру нэтижэлэрендэ кызыксынган затлар (шул исэптэн

1. Гомуми нигезлэмэлэр

2. Хокукый яктан койлэу

3. Комиссиянец максатлары Ьэм бурычлары

4. Комиссияне булдыру тэртибе



конкурста катнашырга гариза биргэн, курсэтелгэн гаризалар тапшырган оешманын, 
штатында торган физик затлар), яки конкурста катнашучылар тээсир ясый ала 
торган физик затлар (шул исэптэн элеге оешманын, катнашучылары (акционерлары), 
идарэ органнары эгъзалары, конкурста катнашучыларга кредит бируче физик 
затлар) Комиссия эгъзалары була алмыйлар.

4.4. Комиссия составында элеге Нигезлэмэнец 4.3 пунктында курсэтелгэн 
затлар булуы ачыкланса, элеге затлар кичектерусез конкурс уздыру нэтижэлэрендэ 
кызыксынмаган Ьэм конкурста катнашучылар тээсир ясый алмый торган физик 
затларга алыштырылырга тиешлэр.

4.5. Комиссия эгъзасын алыштыру Биектау муниципаль районы Башкарма 
комитеты карары нигезендэ тормышка ашырыла.

5. Комиссиянец функциялэре

5.1. Комиссиянец топ функциялэре булып тубэндэгелэр санала:
1) Конкурста катнашучыларныц гаризалары салынган конвертларны ачу.
2) Конкурска килгэн гаризаларда тубэндэге билгелэр булса аларны карарга, 

кире кагарга:
а) ачык конкурсныц оештыручысы турында мэгълумат: исеме, адресы 

(урнашкан урыны), почта адресы, электрон адресы, элемтэ очен телефон номеры;
б) конкурс документациясен тапшыру вакыты, урыны Ьэм тэртибе;
3) Конкурска килгэн гаризаларны бэялэу Ьэм чагыштыру.
4) Конкурсныц щщучесен билгелэу.
5) Конкурста катнашучыларныц гаризалары салынган конвертларны ачу 

беркетмэсен (алга таба -  конвертлар ачу беркетмэсе), конкурста катнашучы 
гаризаны карау беркетмэсен, бэялэу беркетмэсен алып бару Ьэм конкурста 
катнашучы гаризаларны чагыштыру.

6. Комиссиянец, аныц аерым эгъзаларыныц хокуклары Ьэм вазыйфалары

6.1. Комиссиянец вазыйфалары:
1) Комиссиягэ конкурста катнашучыларныц гаризалары салынган 

конвертларны ачык конкурс узу турындагы хэбэрдэ курсэтелгэн сэгатьтэ, кендэ Ьэм 
урында ачарга.

2) Конкурста катнашучыларга карата конкурс документациясендэ бэян ителгэн 
талэплэрне узгэртуне рохсэт итмэскэ.

3) Конкурста катнашучыларныц ацлатмаларын конвертлар ачу беркетмэсенэ 
конкурста катнашучыларныц гаризалары белэн кертергэ.

4) Конвертлар ачу беркетмэсен конкурста катнашучыларныц гаризалары белэн 
бергэ алып барырга.

5) Конкурста катнашучы гаризаларныц гамэлдэге закон кысаларына, конкурс 
документациясенэ туры килуен карарга.

6) Гамэлдэге закон кысаларына туры килуен, конкурс документациясендэ 
каралган тэртиптэ конкурста катнашу ечен гариза биргэн затларга конкурска керугэ 
рохсэт турында карар кабул итэргэ, курсэтелгэн затларны конкурста катнашучылар



итеп танырга яки курсэтелгэн затларны конкурста катнаштырудан кире кагарга.
7) Конкурска килгэн гаризаларны карау беркетмэсен алып бару.
8) Ачык конкурс уздыру турындагы белешмэдэ Ьэм конкурс 

документациясендэ курсэтелгэн кысаларда конкурска килгэн гаризаларны бэялэргэ 
Ьэм гаризаларны бэялэу Ьэм чагыштыру беркетмэсен алып барырга.

9) Конкурсные жицучесен билгелэргэ.
6.2. Комиссия хокуклы:
1) Конкурста катнашу очен гариза биргэн конкурста катнашучы затлардан алар 

тарафыннан бирелгэн документлар Ьэм гаризалар буенча ацлатмалар талэп итэргэ.
2) Г аризалары конкурс документациясенэ туры килмэгэн, шулай ук 

документларда тегэлсезлеклэр ачыкланган затларны конкурста катнашудан 
читлэштерергэ.

6.3. Комиссия эгъзалары бурычлы:
1) Y3 эшчэнлеклэрендэ Россия Федерациясе законнары талэплэре Ьэм Россия 

Федерациясенец башка норматив-хокукый актларын, элеге Нигезлэмэне белергэ 
Ьэм гамэл кылырга.

2) Комиссия утырышларында шэхсэн катнашырга. Утырышларда фэкать бик 
ж;итди сэбэплэр аркасында гына катнашмау рехсэт ителэ.

3) Россия Федерациясе законнары Ьэм Россия Федерациясенец башка норматив- 
хокукый актларында турыдан-туры курсэтелгэн очраклардан кала конкурс 
уздырганда ачыкланган мэгълуматларны читкэ чыгармаска.

4) Конкурс уздыру нэтижэлэрендэ шэхси кызыксынганлыкны яки конкурста 
катнашучылар тарафыннан аларга тээсир иту мемкинлеген белдерергэ. Белдеру 
алдан булырга Ьэм билгелэнгэн вакытта Комиссия утырышын уздыруга киртэ 
булмаска тиеш.

5) Комиссия эшчэнлеге нэтиждлэре буенча рэсмилэштерелэ торган 
беркетмэлэрне имзаларга.

6.4. Комиссия эгъзалары хокуклы:
1) Конкурста катнашучылар тэкъдим иткэн барлык документ Ьэм мэгълуматлар 

белэн танышырга.
2) Комиссия утырышларында чыгыш ясарга.
3) . Беркетмэлэрнец эчтэлеге дереслеген тикшерергэ.
4) Конкурс уздыру процедурасы вакытында узенэ бертерле аерым фикерецне 

язма рэвештэ житкерергэ. Комиссия эгъзасыныц узенэ бертерле аерым фикере 
рэсми сайтта урнаштырылмый Ьэм рэсми басмада бастырылмый.

6.5. Комиссия рэисе:
1) Комиссиянец гомуми эше белэн житэкчелек Ьэм элеге Нигезлэмэнец 

утэлешен тээмин итэ.
2) Комиссия утырышларын ача Ьэм алып бара, тэнэфеслэр игълан итэ.
3) Кворум булган очракта утырышны хокукый дип игълан итэ.
4) Комиссия составын игълан итэ.
5) Конкурста катнашучыларныц гаризалары салынган конвертларны ачучы 

Комиссия эгъзасын билгели.
6.6. Комиссия рэисе югында, 6.5 пунктында курсэтелгэнчэ, аныц функциялэрен 

Комиссия рэисе урынбасары башкара.



6.7. Комиссия сэркатибе:
1) Комиссия утырышлары эзерли, шул исэптэн, кирэкле документларны 

рэсмилэштерэ, тарата, Комиссия эгъзаларын аларньщ функциялэрен кагылышлы 
барлык мэсьэлэлэр буенча, шул исэптэн Комиссия эшендэ катнашучы затларны да 
утырыш уздырунын, вакыты, урыны турында утырыш уздырганчы ике коннэн дэ 
ким булмаган срокта хэбэр итэ, комиссия эгъзаларын кирэкле документлар белэн 
тээмин итэ.

2) Конкурс уздыру Ьэм конкурс нэтиж;элэре буенча беркетмэлэрне 
рэсмилэштерэ.

3) Комиссия эшен тээмин иту ечен кирэкле оештыру-техник характердагы 
башка гамэллэр башкара.

7. Комиссия эшенец регламенты

7.1. Комиссиянец эше аныц утырышларында тормышка ашырыла. Комиссия уз 
эшчэнлеген Комиссия утырышында барлык эгъзаларныц яртыдан да артыгы булган 
очракта алып барырга хокуклы.

7.2. Комиссия карарлары утырышта катнашучы эгъзаларынын, купчелек 
тавышы белэн, яки жинучелэр турында карар комиссия эгъзаларынын; билгелэрен 
кушу белэн ачыклана. Комиссия рэисе бэхэсле урыннарында Ьэрбер критерийда бер 
тапкыр 10 балл кулланырга хокукы бар. Тавыш биру вакытында Ьэрбер Комиссия 
эгъзасы бер тавышка ия. Тавыш биру ачык рэвештэ уздырыла. Читтэн тавыш биру 
мемкин тугел. Комиссиянец Ьэрбер эгъзасы конкурс гаризаларына бэяне конкурс 
гаризаларын бэялэу критериялэренэ туры китереп, конкурста катнашучыларныц 
рейтинг буенча исемлеген тези.

7.3. Ачык конкурсньщ жццучесе итеп, иц куп балл жыйган Ьэм гаризасына 
беренче номер беркетелгэн конкурс Катнашучысы таныла.

8. Комиссия эгъзалары жаваплылыгы

8.1. Комиссия эгъзалары гамэлдэге закон билгелэгэн чиклэрдэ ждваплы.
8.2. Комиссия эгъзасына икенче бер Комиссия эгъзасы тарафыннан гамэлдэге 

законны, Россия Федерациясенец башка тор норматив-хокукый актларын, элеге 
Нигезлэмэне бозу очрагы ачыкланса, ул бу хакта кичекмэстэн Комиссия рэисенэ 
хэбэр итэргэ тиеш.

8.3. Комиссия эгъзалары аларга конкурс уздыру вакытында ачыкланган дэулэт, 
хезмэт Ьэм коммерция серлэрен тэшкил итуче мэгълуматны читкэ таратырга тиеш 
тугел.
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к -Ьиектау муниципаль районы террцто|31Щ£ендэ я<ирлэу эше мэсьэлэлэре буенча 
ритуаль хезмэт курсэту буенча махсуслаштырылган оешманыц эш тэртибе

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы территориясендэ 
ж;ирлэу эше мэсьэлэлэре буенча ритуаль хезмэт курсэту буенча махсуслаштырылган 
оешма (алга таба -  махсуслаштырылган оешма) -  Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районы территориясендэ ж;ирлэу эше мэсьэлэлэре буенча ритуаль 
хезмэт курсэту буенча махсуслаштырылган оешма сайлау буенча уздырылган ачык 
конкурста сайланган, килешу буенча "Мэет ждрлэу Ьэм куму эше турында" 1996 ел, 
12 нче гыйнвар 8-ФЗ Федераль законныц 9 Ьэм 12 нче маддэлэре нигезендэ ритуаль 
хезмэтлэр курсэтугэ юнэлдерелегэн, махсуслаштырылган оешма вэкалэтлэре 
йоклэнгэн юридик зат яки шэхси эшмэкэр.

Узенец эшчэнлегендэ махсуслаштырылган оешма Россия Федерациясенец, 
Татарстан Республикасыныц гамэлдэге законнары Ьэм Биектау муниципаль районы 
ж;ирле узидарэ органары норматив-хокукый актлары, элеге Тэртип белэн 
ж;итэкчелек итэ. Махсуслаштырылган оешманыц мэет ж;ирлэу буенча бушлай 
гарантияле исемлек нигезендэ хезмэт курсэтудэн акча булмау яки башка сэбэплэр 
буенча баш тартуы мемкин тугел.

1.2. Махсуслаштырылган оешма гарантияле исемлек нигезендэ хезмэт 
курсэтудэн кала тулэу нигезендэ естэмэ хезмэтлэр курсэтэ ала, шулай ук мэрхумне 
кумуче "Мэет ждрлэу Ьэм куму эше турында" 1996 ел, 12 нче гыйнвар 8-ФЗ 
Федераль законныц 3 Ьэм 10 нче маддэлэре нигезендэ мэет ж;ирлэу ечен социаль 
пособие алган яки улем кененнэн алты айдан да соцга калмый алырга ниятлэсэ 
гарантияле исемлектэге хезмэтлэрне дэ тулэу нигезендэ башкара ала.

1.3. Россия Федерациясе Гражданнар Кодексы нормалары (1 Ьэм 421 
маддэлэр) нигезендэ махсуслаштырылган оешма ритуаль хезмэтлэрне узеннэн 
алырга мэж;бур итэргэ тиеш тугел, шулай ук естэмэ тулэу алып "Мэет ж;ирлэу Ьэм 
куму эше турында" 1996 ел, 12 нче гыйнвар 8-ФЗ Федераль законда каралган мэет 
ж;ирлэу буенча гарантияле исемлектэге хезмэтлэрне дэ.

2. Махсуслаштырылган оешманыц топ функциялэре Ьэм вазыйфалары

2.1. Махсуслаштырылган оешманыц теп функциялэре булып улгэн кешелэрне 
тормыш иптэшлэре, якын туганнары, башка туганнары яки улгэн кешенец законлы 
вэкиле булмагада яки алар бу эшне башкара алмаганда, шулай ук мэет кумуне уз 
естенэ алган башка затлар булмаганда куму, эчке эшлэр органнары тарафыннан 
шэхесе ачыклангач, улгэн кешене ейдэ, урамда яки башка урында яцфлэу эшлэре



буенча махсуслаштырылган оешма тарафыннан улем сэбэбе ачыклангач, Россия 
Федерациясе законы белэн башкача куздэ тотылмаса, оч кон дэвамында башкарыла.

2.2. Россия Федерациясе законнары белэн ачыкланган вакыт аралыгында эчке 
эшлэр органнары тарафыннан шэхеслэре ачыкланмаган улгэн кешелэрне жцрлэу, 
мэетлэрне куму буенча махсуслаштырылган оешма тарафыннан курсэтелгэн 
органнарныц рохсэте белэн зиратларныц элеге очраклар очен булган махсус 
урынына кумелэ.

2.3. Элеге Регламентныц 2.1 Ьэм 2.2 пунктларында курсэтелгэн 
махсуслаштырылган оешма мэетне ж;ирлэгэндэ курсэтэ торган хезмэтлэр исемлеге 
уз эченэ ала:

а) мэетне ж;ирлэгэндэ кирэкле документларны тутыру Ьэм документацияне 
алып бару;

б) тэнгэ кием киерту;
в) табут белэн тээмин иту, алып килу;
г) улгэн кешене зиратка алып килу, аны мецгеру-тешеру эшлэре, улгэн кеше 

белэн табутны ж;ирлэу урынына алып килу;
д) мэетне лдирлэу: механик юл белэн кабер казу; табутны кабергэ тешеру; 

каберне куму; каберлек ясау; регистрация номеры белэн регистрация тактасы кую.
Элеге хезмэтлэрнец бэясе ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан билгелэнэ 

Ьэм "Мэет ж;ирлэу Ьэм куму эше турында" 1996 ел, 12 нче гыйнвар 8-ФЗ Федераль 
законыныц 9 маддэсе 3 пункты нигезендэ тулэнелэ.

3. Махсуслаштырылган оешманыц куму эшлэре буенча жаваплылыгы

3.1. Махсуслаштырылган оешма мэетне ж;ирлэу Ьэм куму эшлэре елкэсендэге 
закон талэплэрен утэргэ тиеш.

3.2. Эешманы куму эшлэре буенча махсуслаштырылган оешма статусыннан 
мэхрум иту очен ж;ирлек булып тубэндэгелэр тора:

- махсуслаштырылган оешмага туры килуче гариза белэн таныштыру;
- юридик затныц бетерелуе;
- ел дэвамында ритуаль хезмэтлэр курсэту буенча хакыйкый эшлэрнец 

тукталуы;
- мэет жирлэу буенча дэулэт гарантиялэрен утэудэн баш тарту яки мемкинлек 

булмау;
- мэет эдирлэу буенча гарантияле исемлек нигезендэ бушлай хезмэт курсэтмэу;
- билгелэнгэн эш терлэрен башкаруга бирелгэн рохсэтнец вакыты чыгу.


