
 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль  

районы гражданлык яклау идарҽсе» 

муниципаль казна учреждениесен төзү  

турында 2011 елның 13 октябрендҽге  

1418 номерлы карары белҽн расланган 

 «Татарстан Республикасы Югары Ослан  

муниципаль районы гражданлык яклау  

идарҽсе» муниципаль казна учреждениесе  

Уставына һҽм штат расписаниесенҽ 

үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 05.09.2018 ел, №996 

“Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан гамҽлгҽ куючы 

булып торган район муниципаль учреждениелҽре уставларына үзгҽрешлҽр кертү 

турында”гы карары нигезендҽ, шулай ук ГОСТ Р 22.7.01-99 “Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ 

куркынычсызлык. Бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте. Төп нигезлҽмҽлҽр” 

талҽплҽренҽ таянып,  Россия Федерациясе Дҽүлҽт Советының 1999 елның 9 

ноябрендҽге 40 – СТ номерлы карары белҽн расланган РФ Дҽүлҽт стандартына 

нигезлҽнеп, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

      1. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау 

идарҽсе” муниципаль казна учреждениесе уставына (алга таба-Устав) түбҽндҽге 

үзгҽрешлҽрне һҽм өстҽмҽлҽрне кертергҽ: 

      Уставның 7 бүлеген 8 бүлек дип санарга. 

      Уставка түбҽндҽге эчтҽлекле 7 яңа бүлек өстҽргҽ: 

       «7. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу. 
       7.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы астында оешма (учреждение) хезмҽткҽренең 

шҽхси кызыксынуы аларның хезмҽт бурычларын тиешенчҽ башкаруына йогынты 

ясарга мөмкин һҽм оешма (учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы һҽм 

оешманың (учреждениенең) хокуклары һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре арасында 

каршылык барлыкка килергҽ мөмкин булган, оешма (учреждение) милкенҽ һҽм (яки) 

эшлекле репутациясенҽ зыян китерергҽ сҽлҽтле  хҽл аңлашыла. 

     7.2. Оешма (учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы, оешма (учреждение) 

хезмҽткҽренең хезмҽт бурычларын тиешенчҽ башкаруына йогынты ясый яки йогынты 
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ясый ала торган шҽхси кызыксынуы дигҽндҽ, акча, кыйммҽтлҽр, башка мөлкҽт, шул 

исҽптҽн милек хокуклары, яки үзе өчен яки өченче затлар өчен мөлкҽти характердагы 

хезмҽт күрсҽтү рҽвешендҽ керемнҽр алу мөмкинлеге аңлашыла. 

     7.3. Оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) Эш бирүчегҽ (гамҽлгҽ куючыга) 

вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала 

торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

      7.4. Оешма (учреждение) хезмҽткҽре оешма (учреждение) җитҽкчесенҽ вазыйфаи 

бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала торган 

шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

 Оешма (учреждение) җитҽкчесенҽ хҽбҽр итү тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ булган 

мҽгълүматлар исемлеге, ҽлеге мҽгълүматларны тикшерүне оештыру һҽм хҽбҽрлҽрне 

теркҽү тҽртибе оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) тарафыннан билгелҽнҽ)». 

     2. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау 

идарҽсе” муниципаль казна учреждениесенең штат расписаниесенҽ үзгҽрешлҽр 

кертергҽ һҽм аны 2 нче Кушымта нигезендҽ яңа редакциядҽ расларга. 

      3. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау 

идарҽсе” муниципаль казна учреждениесе җитҽкчесе Л. А. Матвеевага гамҽлдҽге 

законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзгҽрешлҽр дҽүлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ 

ашырырга. 

       4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 

 

 

 

 

Башкарма комитет  

җитҽкчесе                                                                        Л.С. Хакимзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ҽзерлҽде һҽм  

бастырды  

МатвееваЛ.А..  

3 нөсхҽдҽ 

 

 

                         

 

                                                       



 

 
                                                                                                 Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                                  Башкарма комитетының  

                                                                                                                    26.10.2018 №1258 карары белҽн  

                                                                                                                    расланды  

  

1 нче кушымта 

 

 
  «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ГРАЖДАНЛЫК ЯКЛАУ ИДАРҼСЕ»  

МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 

 УСТАВЫ 

 
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

1.1. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

гражданлык яклау идарҽсе» муниципаль казна учреждениесе алга таба «Учреждение» 

дип аталучы, «Дҽүлҽт (муниципаль) учреждениелҽренең хокукый хҽлен 

камиллҽштерү белҽн бҽйле рҽвештҽ Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгҽрешлҽр кертү турында» 2010 елның 8 маендагы 83-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ төзелде. 

1.2. Учреждениене Гамҽлгҽ куючы булып Югары Ослан муниципаль районы 

муниципаль берҽмлеге тора. 

1.3. Милекченең һҽм Гамҽлгҽ куючының хокукларын Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба "Гамҽлгҽ куючы"дип аталучы) гамҽлгҽ ашыра. 

 1.4. Оешма муниципаль казна учреждениесе рҽвешендҽ коммерцияле булмаган 

оешма булып тора һҽм Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

карамагында тора. 

1.5. Учреждениянең рҽсми исеме: 

тулы – «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы гражданлык 

яклау идарҽсе» муниципаль казна учреждениесе; 

      кыскартылган – «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

УГЗ» МКУ 

       1.6. Учреждениенең урнашу урыны: 

       Юридик адрес: 422570, Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Югары 

Ослан авылы, Чехов урамы, 18. 

        Факттагы адрес: 422570, Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, 

Автодарожная урамы, 3 нче йорт. 

     1.7. Учреждение юридик зат булып юридик затларны дҽүлҽт теркҽве турындагы 

законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽве үткҽн вакыттан бирле оператив идарҽ 

хокукында аерымланган мөлкҽткҽ ия, үз исеме белҽн мөһере, штамплары, фирма 

бланклары һҽм башка атрибутикасы бар. 

     1.8. Учреждение судта гариза бирүче һҽм җавап бирүче сыйфатында мөстҽкыйль 

чыгыш ясый. 

     1.9. Учреждение эшчҽнлекнең төп төрлҽре булмаган эшчҽнлек һҽм эшчҽнлекнең 

башка төрлҽрен керем алып килҽ торган эшчҽнлек алып барырга хокуклы, чөнки бу 

эшчҽнлекнең мондый төрлҽре ҽлеге Уставта күрсҽтелгҽн очракта барлыкка килгҽн 

максатларга ирешүгҽ хезмҽт итҽ. Мондый эшчҽнлектҽн алынган керемнҽр район 

бюджеты кеременҽ керҽ. 

1.10. Учреждение үз карамагындагы йөклҽмҽлҽре буенча акча чаралары белҽн 

җавап бирҽ. Күрсҽтелгҽн акчалар җитҽрлек булмаган очракта Учреждениенең Гамҽлгҽ 

куючысы йөклҽмҽлҽре буенча субсидия җаваплылыгы. 



 

 

1.11. Учреждение кредитлар (заемнар)  бирергҽ һҽм алырга, кыйммҽтле кҽгазьлҽр 

сатып алырга хокуклы түгел. 

1.12. Учреждение юридик затлар тарафыннан Гамҽлгҽ куючы (катнашучы) 

булып чыгыш ясарга хокуклы түгел. 

1.13. Үз эшчҽнлегендҽ Учреждение  Россия Федерациясе Конституциясе, 

Татарстан Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясенең Закон чыгару һҽм 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының законнар һҽм башка 

норматив хокукый актлары, Россия ГТХМ норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

министрлыгының норматив хокукый актлары, Югары Ослан муниципаль районы 

муниципаль берҽмлеге Уставы, Югары Ослан муниципаль районы муниципаль 

берҽмлегенең норматив хокукый актлары һҽм ҽлеге Устав белҽн эш итҽ. 

 

        2. УЧРЕЖДЕНИЕ ЭШЧҼНЛЕГЕНЕҢ МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ ТҾРЛҼРЕ 

 

       2.1. Учреждение үз эшчҽнлеген Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

законнары, Югары Ослан муниципаль районы муниципаль берҽмлегенең норматив - 

хокукый актлары һҽм ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн эшчҽнлек предметы һҽм 

максатлары нигезендҽ, халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау 

өлкҽсендҽ эшлҽрне башкару, функциялҽрне үтҽү һҽм бурычларны хҽл итү юлы белҽн 

гамҽлгҽ ашыра. 

      2.2. Учреждение Югары Ослан муниципаль районында гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп 

чыгу һҽм табигый бҽла-казалар нҽтиҗҽлҽрен бетерү буенча оператив чаралар күрү 

максатыннан оештырылган. 

      2.3. Эшчҽнлекнең төп төрлҽре  

      2.3.1. Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ авария - коткару хезмҽте эшчҽнлеген, гражданнар 

оборонасы, янгын сагы формалаштыруны, шулай ук Югары Ослан муниципаль 

районы территориясендҽ авария-коткару эшлҽрен үткҽрү буенча устав бурычлары 

булган оешмаларны координациялҽү; 

      2.3.2. Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү һҽм янгыннарны, шул исҽптҽн су 

акваториялҽрен сүндерү белҽн җитҽкчелек итү (район чиклҽрендҽ); 

      2.3.3. Гражданнар оборонасы, халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн яклау, янгын куркынычсызлыгы өлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽте нигезлҽрен 

формалаштыру һҽм аларны тиешле җирле үзидарҽ органнарына һҽм оешмаларга 

карауга кертү буенча тҽкъдимнҽр эшлҽү; 

      2.3.4. Татарстан Республикасының гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү 

буенча территориаль ярдҽмче системасы идарҽ органнары, көчлҽре һҽм җирле буын 

чаралары эшчҽнлегенең төп юнҽлешлҽре буенча эш торышын өйрҽнү һҽм анализлау; 

      2.3.5. Гражданнар оборонасы мҽнфҽгатьлҽрендҽ күзҽтү һҽм тиешле контроль 

челтҽре учреждениелҽре эшен, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽрне һҽм янгыннарны 

фаразлау һҽм территориялҽрне районлаштыру буенча югары риск объектларын 

контрольдҽ тоту (потенциаль куркыныч объектлар); 

      2.3.6. Гражданнар оборонасы, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү, янгын 

куркынычсызлыгы өлкҽсендҽ программаларны тормышка ашыруны контрольдҽ 

тотуны оештыру; 

     2.3.7. Җирле үзидарҽ органнары һҽм оешмалар җитҽкчелегенең үз вҽкалҽтлҽре 

чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү территориаль системасының 

җирле буын көченең составы, урнаштыру һҽм җиһазландыру мҽсьҽлҽлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру; 

     2.3.8. Контрольдҽ тотуны оештыру: 

    - Гражданнар оборонасы (ГО) мҽнфҽгатьлҽрендҽ кулланыла торган техниканы һҽм 



 

 

матди ресурсларны җыю һҽм саклау, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү, 

    - гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча территориаль ярдҽмче 

системасы (алга таба-МЗ ТСЧС) җирле буын көчлҽре һҽм чаралары белҽн радиацион, 

химик һҽм нацифик бактериологик разведкалауны алып бару, 

    - идарҽ итү органнары һҽм бүлекчҽлҽр, идарҽ органнары һҽм бүлекчҽлҽре, җирле 

үзидарҽ органнары хезмҽткҽрлҽренҽ хҽбҽр итү, шулай ук гражданнар оборонасы 

системасын ҽзерлеккҽ китерү, гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килү  

(килеп чыгу куркынычы), янгын чыгу турында халыкка хҽбҽр итү; 

    - гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү, янгын куркынычсызлыгы өлкҽсендҽге 

бурычларны хҽл иткҽндҽ хҽрби командования органнары һҽм хокук саклау органнары 

белҽн хезмҽттҽшлек итү;        

     2.3.9. Тҽкъдимнҽр ҽзерлҽүдҽ катнашу: 

     - МЗ ТСЧС  көчлҽрен гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерүгҽ һҽм янгыннарны сүндерүгҽ 

җҽлеп итү; 

     - халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне куркынычсыз районнарга 

эвакуациялҽү, аларны урнаштыру, 

     - Гражданнар оборонасы турында үзҽклҽштерелгҽн хҽбҽр итү системасын булдыру, 

камиллҽштерү һҽм ҽзерлеккҽ ярдҽм итү; 

       2.3.10. Үз компетенциясе чиклҽрендҽ тҽэмин итү: 

     дҽүлҽт яки хезмҽт серен тҽшкил итүче мҽгълүматларны саклау буенча чаралар 

үткҽрү, 

      МЗ ТСЧС  көндҽлек идарҽ органнарының ҽзерлеге, 

      статистик хисапларны алып бару, хезмҽтне саклау һҽм куркынычсызлык 

техникасын мҽҗбүри үтҽү буенча чараларны гамҽлгҽ ашыру 

        2.3.11. Муниципаль Янгын сагы, ирекле янгын сүндерү берлҽшмҽлҽре һҽм 

формированиелҽренең үсешен ныгытуга ярдҽм итҽ, 

      буйсынудагы шҽхси составны физик яктан камиллҽштерү;       

         2.3.12. МЗ ТСЧС идарҽ органнары, көчлҽре һҽм чаралары эшчҽнлегенең 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү, янгын куркынычсызлыгы мҽсьҽлҽлҽре 

буенча алдынгы тҽҗрибҽсен ачыклау, гомумилҽштерү һҽм тарату чараларын күрҽ, бу 

эшне камиллҽштерү буенча чаралар эшли; 

       2.3.13. Идарҽнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ хезмҽткҽрлҽренең 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ исҽбен алып бара; 

      2.3.14. Идарҽ хезмҽткҽрлҽрен социаль яклау буенча эш алып бара; 

      2.3.15. Граҗданнарның хатлары, шикаятьлҽре һҽм гаризаларын карый, 

ачыкланган җитешсезлеклҽргҽ карата чаралар күрҽ. 

      2.4. Керемнҽр китерүче эшчҽнлек төрлҽре юк. 

      2.5. Эшчҽнлекнең төп төрлҽре булмаган башка эшчҽнлек төрлҽре юк. 

      2.6. Учреждение ҽлеге Уставта каралмаган эшчҽнлек төрлҽрен гамҽлгҽ ашырырга 

хокуклы түгел. 

 

 

3. МИЛЕК ҺҼМ ФИНАНСЛАР 

 

      3.1. Учреждение милке Югары Ослан муниципаль районының муниципаль милке 

булып тора һҽм бары тик Учреждение эшчҽнлеге максатын тормышка ашыру өчен 

генҽ кулланыла ала. 

     3.2. Учреждениенең мөлкҽте аларга оператив идарҽ итү хокукында беркетелҽ.  

     Мөлкҽт белҽн оператив идарҽ итү хокукы милекне фактта тапшыру-кабул итү акты 

белҽн рҽсмилҽштерелгҽн вакыттан барлыкка килҽ. 

      Учреждение үзенең устав бурычларын үтҽү өчен кирҽкле җир кишҽрлеге аңа 



 

 

даими (сроксыз) файдалану хокукында бирелҽ. 

      Учреждениене аңа беркетелгҽн мөлкҽт белҽн аның билгелҽнешен белеп, аннан 

файдалана, устав бурычлары һҽм гамҽлдҽге Россия Федерациясе законнарында 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш итҽ. 

      3.3. Учреждение Милекче ризалыгыннан башка гына милек белҽн идарҽ итүне 

кире кагарга яки башка ысул белҽн эш итҽргҽ хокуклы түгел. 

     3.4. Беркетелгҽн милеккҽ карата Учреждение бурычлы: 

    - милекне нҽтиҗҽле файдалану ; 

    - милекне максатчан файдалану һҽм саклауны тҽэмин итү; 

    - милекнең техник торышы начараюга юл куймаска (бу талҽп эксплуатация 

барышында ҽлеге мөлкҽтне норматив тузган хҽлгҽ бҽйле начарлануга кагылмый); 

    - бүлеп бирелгҽн финанслау чиклҽрендҽ яхшырту мөмкинлеге булган милекне 

капиталь һҽм агымдагы ремонтлауны гамҽлгҽ ашырырга; 

     - күчемсез мөлкҽтнең тузган өлешен амортизациялҽүне һҽм торгызуны гамҽлгҽ 

ашыру.      

    3.5. Учреждение мөлкҽтен формалаштыру чыганаклары булып тора: 

    - аларга оператив идарҽ хокукында беркетелгҽн мөлкҽт; 

    - ирекле милек взнослары һҽм иганҽлҽр; 

    - гамҽлдҽге законнар белҽн тыелмаган башка чыганаклар.     

     3.6. Учреждение бюджет акчалары белҽн шҽхси счетлар аша гамҽлдҽге законнар 

нигезендҽ ачылган операциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

     3.7. Учреждение эшчҽнлеген финанслар белҽн тҽэмин итү район бюджеты 

акчалары хисабына һҽм бюджет сметасы нигезендҽ башкарыла. 

     3.8. Югары Ослан муниципаль районы муниципаль берҽмлеге башкарма комитеты, 

гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Учреждениегҽ оператив идарҽ 

хокукында беркетелгҽн мөлкҽтнең максатчан һҽм сакланышын контрольдҽ тоту. 

     3.9. Бюджет акчалары хисабына үтҽлергҽ тиешле муниципаль контрактлар, башка 

килешүлҽр төзү һҽм түлҽү гамҽлгҽ куелган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары 

чиклҽрендҽ һҽм кабул ителгҽн һҽм үтҽлмҽгҽн йөклҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып Югары 

Ослан муниципаль районы муниципаль берҽмлегеннҽн башкарыла. 

      Казна учреждениесенҽ бюджет акчаларын алучы буларак, казна учреждениесе 

тарафыннан төзелгҽн муниципаль контрактлардан, башка килешүлҽрдҽн килеп чыга 

торган бюджет йөклҽмҽлҽрен үтҽүдҽн мөмкин булмауны китерүче элегрҽк 

тапшырылган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларының баш бүлүчесе (бүлүчесе) буларак, 

бюджет Учреждениесе Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗлар өчен заказлар урнаштыру 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ товарлар (эшлҽр күлҽме) бҽясе 

һҽм саны (күлҽме), хезмҽт күрсҽтү буенча   муниципаль контрактлар, башка 

килешүлҽр буенча яңа шартлар урнаштыру буенча Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ килештерүне тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

 

4. УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛҼН ИДАРҼ ИТҤ 

 

      4.1. Учреждение белҽн идарҽ итү Россия Федерациясе законнары һҽм ҽлеге Устав 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Учреждение белҽн идарҽ итү шҽхси идарҽ нигезендҽ 

башкарыла. 

      4.2. Учреждение белҽн идарҽ итү өлкҽсендҽ Гамҽлгҽ куючы аерым 

компетенциясенҽ керҽ: 

      - Учреждение эшчҽнлегенең төп төрлҽрен һҽм максатларын билгелҽү; 

      - Учреждение Уставын раслау һҽм/яки Уставка өстҽмҽлҽр/яки үзгҽрешлҽр кертү; 

      - Учреждение җитҽкчесен билгелҽү һҽм аның вҽкалҽтлҽрен туктату, шулай ук 

федераль законнар белҽн эшчҽнлекнең тиешле өлкҽсе оешмалары өчен җитҽкче 



 

 

билгелҽүнең һҽм аның вҽкалҽтлҽрен туктату һҽм (яки) төзү һҽм аның белҽн хезмҽт 

килешүе туктатуның башка тҽртибе каралмаган булса, аның белҽн хезмҽт шартнамҽсе 

төзү һҽм аны туктату; 

    -  оешманың штаттагы чик санын раслау һҽм штат расписаниесен килештерү; 

    - Учреждениенең филиалларын булдыру һҽм вҽкиллеклҽрен ачу мҽсьҽлҽлҽрен 

килештерү; 

       - Учреждение эшчҽнлегенең өстенлекле юнҽлешлҽрен билгелҽү; 

       - тапшыру актын яки бүлү балансын раслау; 

       - ликвидация комиссиясе билгелҽнеше һҽм арадаш һҽм ахыргы ликвидация 

балансларын раслау; 

      - муниципаль милекне оператив идарҽгҽ тапшыру, Учреждениенең устав 

максатлары һҽм эшчҽнлек төрлҽре нигезендҽ аның сакланышын һҽм кулланылышын 

контрольдҽ тоту; 

      - Учреждение җитҽкчесе тҽкъдимнҽрен карау һҽм Учреждениене үзгҽртеп кору 

һҽм бетерү, аның тибын үзгҽртү турында карарлар кабул итү; 

      - федераль законнарда каралган башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү. 

      4.3. Оешманың башкарма органы булып Учреждение җитҽкчесе тора. 

      Учреждение җитҽкчесе Учреждение эшчҽнлегенҽ агымдагы җитҽкчелек итҽ, 

Башкарма комитет карары белҽн билгелҽнҽ һҽм вазифасыннан азат ителҽ.  

   Учреждение җитҽкчесе белҽн бер елдан да ким булмаган вакытка хезмҽт килешүе 

төзелҽ. 

       4.4. Учреждение җитҽкчесе компетенциясенҽ агымдагы җитҽкчелек тарафыннан 

гамҽлгҽ ашыру, закон яки ҽлеге Устав белҽн Гамҽлгҽ куючы компетенциясенҽ караган 

мҽсьҽлҽлҽрдҽн тыш, Учреждение эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре керҽ. 

       4.5. Учреждение җитҽкчесе Гамҽлгҽ куючыга үз эшчҽнлегендҽ хисап тота. 

       4.6. Учреждение Җитҽкчесе: 

      - Гамҽлгҽ куючы белҽн төзелгҽн хезмҽт килешүе нигезендҽ үз эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыра. 

      - Учреждение исеменнҽн ышанычсыз эшли, аның мҽнфҽгатьлҽрен Югары Ослан 

муниципаль районы муниципаль берҽмлеге территориясендҽ һҽм аннан читтҽ 

тҽкъдим итҽ, аның исеменнҽн килешүлҽр ясый. 

      - Гамҽлгҽ куючы белҽн килешү буенча штат расписаниясен раслый, оешманың 

еллык бухгалтерлык хисаплылыгын, Учреждение эшчҽнлеген регламентлаучы эчке 

документларны раслый, Учреждение кысаларында гамҽлдҽ булган боерыклар чыгара; 

      - хезмҽткҽрлҽрне вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ, алар белҽн хезмҽт 

килешүлҽре төзи; 

      - бухгалтерлык исҽбе торышы, хисап тапшыру, шул исҽптҽн, Гамҽлгҽ куючының 

билгелҽнгҽн рҽвешлҽре буенча бухгалтерлык һҽм статистика тапшыруларының 

вакытында һҽм тулылыгы өчен җавап бирҽ; 

      - ҽлеге Уставтан һҽм хезмҽт килешүеннҽн килеп чыга торган, гамҽлдҽге 

законнарга каршы килми торган башка функциялҽрне башкара. 

      4.7. Учреждение җитҽкчесенең күрсҽтмҽлҽре Учреждениенең барлык 

хезмҽткҽрлҽре тарафыннан үтҽлергҽ тиеш. 

 

5. УЧРЕЖДЕНИЕНЕҢ ХОКУКЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

     5.1. Учреждение хокуклы: 

     5.1.1. Мөстҽкыйль рҽвештҽ устав максатлары һҽм эшчҽнлек төрлҽре нигезендҽ 

Учреждение функциялҽрен   гамҽлгҽ ашырырга. 

     5.1.2. Гамҽлгҽ куючы белҽн килештереп, Россия Федерациясе законнарында 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оешманың устав максатлары һҽм эшчҽнлек төрлҽре нигезендҽ 



 

 

оешманың вҽкиллеклҽрен һҽм филиалларын төзү. 

    5.1.3. Законнар һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ башка гамҽллҽр кылу. 

    5.2. Учреждение бурычлы: 

    5.2.1. Учреждениенең максатлары һҽм төрлҽре эшчҽнлегенҽ туры китереп  ҽлеге 

Устав белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Учреждениенең эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырырга. 

    5.2.2. Муниципаль милекне саклауны һҽм нҽтиҗҽле файдалануны тҽэмин итү, 

шулай ук Россия Федерациясе законнары һҽм ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн 

оператив идарҽ итү хокукында Учреждениедҽ урнашкан яраксыз хҽлгҽ килгҽн 

мөлкҽтне исҽптҽн чыгару тҽртибен үтҽргҽ. 

    5.2.3.  Бухгалтерлык һҽм статистик хисаплылыкны, шул исҽптҽн Гамҽлгҽ куючыга 

вакытында тапшырырга һҽм Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

һҽм күлҽмнҽрдҽ салымнарны түлҽргҽ. 

    5.2.4.  Төзелгҽн шартнамҽлҽр һҽм муниципаль контрактлар нигезендҽ йөклҽмҽлҽрне 

намус белҽн үтҽргҽ. 

    5.2.5. Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Учреждение 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хокукларын һҽм гарантиялҽрен үтҽүне тҽэмин итҽ. 

    5.2.6. Аңа беркетелгҽн муниципаль милекне Россия Федерациясенең гамҽлдҽге 

законнары һҽм Югары Ослан муниципаль районы муниципаль берҽмлегенең 

муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ куллану 

турында хисап төзергҽ. 

    5.2.7. Россия Федерациясе законнары һҽм ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн башка 

бурычларны үтҽргҽ. 

    5.3.  Оешма үз бурычларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен Россия 

Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн җаваплылыкка ия. 

  

         6. ИСҼПКҼ АЛУ, ПЛАНЛАШТЫРУ ҺҼМ ХИСАПЛЫЛЫК 

        6.1. Учреждение Гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ финанс-

хуҗалык эшчҽнлеге планын эшли. 

     6.2. Учреждение Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

бухгалтерлык исҽбен һҽм статистик хисаплылыгын алып бара: 

      6.2.1. Үз эшчҽнлеге турында Дҽүлҽт статистикасы органнары һҽм салым 

органнары, Гамҽлгҽ куючыга, шулай ук Россия Федерациясе законнары һҽм ҽлеге 

Устав нигезендҽ башка затларга мҽгълүмат бирҽ. 

       6.2.2.  Һҽр квартал саен баланс отчетларын һҽм Гамҽлгҽ куючының үз эшчҽнлеге 

турында телҽсҽ нинди кирҽкле мҽгълүматны тҽкъдим итҽ. 

     6.3. Учреждениенең эшчҽнлеген һҽм Учреждениенең оператив идарҽсенҽ 

тапшырылган мөлкҽтне куллануны контрольдҽ тоту Гамҽлгҽ куючы тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла.  

     Гамҽлгҽ куючы тарафыннан еллык баланс комиссиясе төзелҽ, ул Учреждениенең 

финанс-хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен, шул исҽптҽн сметаның үтҽлешен карый. 

     Учреждениенең эшчҽнлеген контрольдҽ тоту аларга Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ Учреждениелҽрне контрольдҽ тоту функциялҽре йөклҽнгҽн 

дҽүлҽт органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

 

7. МҼНФҼГАТЬЛҼР КАРШЫЛЫГЫН БУЛДЫРМАУ ҺҼМ ҖАЙГА   САЛУ. 

 

     7.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы астында Оешма (Учреждение) хезмҽткҽренең 

шҽхси кызыксынуы аларның хезмҽт бурычларын тиешенчҽ башкаруына йогынты 

ясарга мөмкин һҽм Оешма (Учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы һҽм 

Оешманың (Учреждениенең) хокуклары һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре арасында 



 

 

каршылык барлыкка килергҽ мөмкин булган, Оешма (Учреждение) милкенҽ һҽм (яки) 

эшлекле репутациясенҽ зыян китерергҽ сҽлҽтле  хҽл аңлашыла. 

     7.2. Оешма (Учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы, оешма (учреждение) 

хезмҽткҽренең хезмҽт бурычларын тиешенчҽ башкаруына йогынты ясый яки йогынты 

ясый ала торган шҽхси кызыксынуы дигҽндҽ, акча, кыйммҽтлҽр, башка мөлкҽт, шул 

исҽптҽн милек хокуклары, яки үзе өчен яки өченче затлар өчен мөлкҽти характердагы 

хезмҽт күрсҽтү рҽвешендҽ керемнҽр алу мөмкинлеге аңлашыла. 

     7.3. Оешма (Учреждение) җитҽкчесе (директоры) Эш бирүчегҽ (Гамҽлгҽ куючыга) 

вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала 

торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

      7.4. Оешма (Учреждение) хезмҽткҽре Оешма (Учреждение) җитҽкчесенҽ вазыйфаи 

бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала торган 

шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

   Оешма (Учреждение) җитҽкчесенҽ хҽбҽр итү тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ булган 

мҽгълүматлар исемлеге, ҽлеге мҽгълүматларны тикшерүне оештыру һҽм хҽбҽрлҽрне 

теркҽү тҽртибе Оешма (Учреждение) җитҽкчесе (директоры) тарафыннан билгелҽнҽ. 

.  

8. УЧРЕЖДЕНИЕНЕ ҤЗГҼРТЕП КОРУ ҺҼМ БЕТЕРҤ 

 

8.1. Учреждениене үзгҽртү, үзгҽртеп кору һҽм бетерү Югары Ослан муниципаль 

районы муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты карары нигезендҽ гамҽлдҽге 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

8.2. Идарҽне бетергҽндҽ яки үзгҽртеп корганда аның хезмҽткҽрлҽренҽ Россия 

Федерациясенең гамҽлдҽге законнары нигезендҽ хокуклар гарантиялҽнҽ. 

8.3. Юкка чыгару тҽмамланган дип, ҽ Идарҽ үз эшчҽнлеген туктаткан дип 

тиешле язма юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽннҽн соң санала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                  Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                                Башкарма комитетының  

                                                                                                                  26.10.2018 ел №1258 карары белҽн  

                                                                       расланды  

                                                                                                                                                2 нче кушымта 

 

  "ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ГРАЖДАНЛЫК ЯКЛАУ ИДАРҼСЕ»  

  МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕНЕҢ ШТАТ РАСПИСАНИЕСЕ 

 

 

Вазыйфаның 

исеме 

ЕТС буенча 

разряд (тариф) 

Берҽмлеклҽр 

саны 

Вазыйфаи оклад 

Җитҽкче-өлкҽн 

диспетчер 

5 1 7499,0 

Оператив 

диспетчер 

4 4 6823,0 

 

Барлыгы:  5  

 


