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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ГОРОДА БУИНСКА 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БУА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 КАРАР 

                «24» декабрь 2018 ел             Буа шәһәре                          № 71              
 

Җирле үзидарә органнары һәм муниципаль 
учреждениеләрнең ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) 
эшчәнлеген оештыручылар,  
ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) оешмалары белән  
үзара бәйләнешләре тәртибе турында   
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, «Хәйрия 
эшчәнлеге һәм ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) турында» 1995 елның 11 августындагы 
135-ФЗ номерлы Федераль законның 17_3 статьясы 4 өлеше нигезендә, Буа муниципаль 
районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

 
КАРАР ИТТЕ: 

 
1. Кушымта итеп бирелгән Җирле үзидарә органнары һәм муниципаль 

учреждениеләрнең ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручылар, ирекле 
ярдәмчелек (волонтерлык) оешмалары белән үзара бәйләнешләре тәртибен расларга. 

2. Әлеге карар рәсми http://pravo.tatarstan.ru/ адресы буенча Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгару көненнән 
законлы көченә керә, шулай ук Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә 
http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре порталында урнаштырылырга тиеш.  

3. Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 
 

 
 
ТР Буа муниципаль районы 
Буа шәһәре муниципаль берәмлеге  
Башкарма комитеты 
җитәкчесе                                                                                          А.И. Хәбибрахманов 
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ТР Буа муниципаль районы 
Буа шәһәре муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының  
2018 елның 24 декабрендәге  

71 номерлы карарына 
кушымта 

 
Җирле үзидарә органнары һәм муниципаль учреждениеләрнең ирекле ярдәмчелек 

(волонтерлык) эшчәнлеген оештыручылар, ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) оешмалары 
белән үзара бәйләнешләре тәртибе 

 
1. Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеге дигәндә, әлеге Тәртипнең 3 

пунктында күрсәтелгән максатларда, эшләрне һәм (яки) хезмәтләрне түләүсез башкару 
формасында ирекле ярдәмчелек эшчәнлеге аңлашыла. 

2. Җирле үзидарә органнары ирекле ярдәмчеләрне (волонтерларны) ирекле 
ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлегенә җәлеп итәргә хокуклы. 

3. Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеге түбәндәге максатларда башкарыла: 
- гражданнарга социаль ярдәм һәм яклау күрсәтү, шул исәптән аз керемлеләрнең 

матди хәлен яхшырту, эшсезләрне, инвалидларны, үзләренең физик яки интеллектуаль 
үзенчәлекләре, башка сәбәпләр аркасында үз хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 
мөстәкыйль рәвештә тормышка ашырырга сәләтле булмаган башка затларны социаль 
реабилитацияләү; 

- халыкны табигать афәтләре, экологик, сәнәгать яки башка катастрофалар 
нәтиҗәсен җиңеп чыгуга, гадәттән тыш хәлләрне кисәтүгә әзерләү; 

- табигать афәтләре, экологик, сәнәгать һәм башка катастрофалар, социаль, милли, 
дини низаглар нәтиҗәсендә зыян күрүчеләргә, репрессия корбаннарына, качакларга һәм 
мәҗбүри рәвештә күченүчеләргә ярдәм итү; 

- халыклар арасында тынычлык, дуслык һәм бердәмлекне ныгытуга, социаль, милли, 
дини низагларны кисәтүгә ярдәм итү; 

- җәмгыятьтә гаиләнең абруен һәм ролен ныгытуга ярдәм итү; 
- ана булуны, балалыкны һәм ата булуны яклауга ярдәм итү; 
- мәгариф, фән, мәдәният, сәнгать, мәгърифәт өлкәсендә эшчәнлеккә, шәхеснең 

рухи үсешенә ярдәм итү; 
- гражданнарның сәламәтлеген саклау һәм кисәтү өлкәсендә эшчәнлеккә, шулай ук 

сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, гражданнарның рухи-психологик халәтен 
яхшыртуга ярдәм итү; 

- физик культура һәм спорт (профессиональ спорттан тыш) өлкәсендә эшчәнлеккә 
ярдәм итү, физкультура һәм спорт чараларын оештыруда һәм (яки) үткәрүдә, физик 
затлар тарафыннан түләүсез эшләр башкару һәм (яки) хезмәт күрсәтү формасында 
катнашу; 

- әйләнә-тирә мохитне саклау һәм хайваннарны яклау; 
- тарихи, дини, мәдәни яки табигатьне саклау әһәмиятенә ия бина, объект һәм 

территорияләрне, һәм каберлекләрне саклау һәм тиешле дәрәҗәдә карап тоту; 
- халыкны гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә әзерләү, гадәттән тыш 

хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне яклау һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү өлкәсендәге белемнәрне пропагандалау; 

- ятим балаларны, ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны, караучысыз 
балаларны, авыр тормыш шартларында калган балаларны социаль реабилитацияләү; 

- бушлай юридик ярдәм күрсәтү һәм халыкның хокукый белемен арттыру;  
- ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлегенә ярдәм итү; 
- балигъ булмаганнарның караучысыз калуын һәм хокук бозуларын кисәтү буенча 

эшчәнлектә катнашу;  
- балаларның һәм яшьләрнең фәнни-техник, сәнгатьле иҗатын үстерүгә ярдәм итү;  
- балаларның һәм яшьләрнең патриотик, рухи-әхлакый тәрбиясенә ярдәм итү;  
- иҗтимагый әһәмияттәге яшьләр инициативаларына, балалар һәм яшьләр хәрәкәте 

проектларына, балалар һәм яшьләр оешмаларына ярдәм итү; 



- социаль реклама җитештерү һәм (яки) тарату эшчәнлегенә ярдәм итү; 
- гражданнарның социаль куркыныч формадагы тәртибен кисәтүгә ярдәм итү. 
4. Җирле үзидарә органнары, муниципаль учреждениеләр ирекле ярдәмчелек 

(волонтерлык) эшчәнлеген оештыручы белән килешү төзү нигезендә үзара 
бәйләнешләргә инициатива белдерергә хокуклы. 

5. Үзара бәйләнешләрне тәэмин итү максатында ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) 
эшчәнлеген оештыручылар ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген башкару 
буенча тәкъдимне язмача җирле үзидарә органнарына һәм муниципаль учреждениеләргә 
юлларга хокуклы. Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручының 
тәкъдиме түбәндәгеләрне үз эченә алырга тиеш: аның җитәкчелеге һәм вәкилләренең 
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) һәм элемтәләре, дәүләт теркәве 
турында (юридик затлар өчен) белешмә, “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация 
челтәрендә рәсми сайт адресы; алар башкарырга тәкъдим ителә торган, аларның 
тасвирламасы белән, эшчәнлек төрләре исемлеге. 

6. Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручының күрсәтелгән 
тәкъдимнәрен карау срогы 20 эш көненнән дә артмаска тиеш. 

7. Муниципаль учреждение тарафыннан ирекле ярдәмчелек эшчәнлеген 
оештыручының тәкъдимнәрен карау нәтиҗәләрен рәсмиләштерү турында, алар хуплау 
турында карар чыгару формасында башкарылырга тиешле булганда, аңа уртак эшчәнлек 
турында килешү проекты кушымта итеп куела яки тәкъдимнән мотивлы баш тартылганда, 
муниципаль учреждение хаты белән рәсмиләштерелә һәм  ирекле ярдәмчелек 
(волонтерлык) эшчәнлеген оештыручы адресына бер көн дәвамында җибәрелә (мөмкин 
булганда электрон почта аша). 

8. Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручы, муниципаль 
учреждение ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген башкару турындагы 
тәкъдимне кире каккан очракта, шундый ук тәкъдим белән муниципаль учреждениене 
оештыручы (гамәлгә куючы) булган җирле үзидарә органына мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

9. Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) оешмалары җирле үзидарә органнары һәм 
муниципаль учреждениеләр белән үзара эшчәнлек турында килешүләр төзергә хокуклы.  

10. Килешүне карау срогы ирекле ярдәмчелек эшчәнлеген башкару буенча тәкъдим 
хупланган датадан 14 эш көненнән дә артырга тиеш түгел. 

11. Үзара эшчәнлек турында килешүне килештерү процессында муниципаль 
учреждение һәм ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) оешмасы арасында каршылыклар 
барлыкка килгән очракта, ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручы яки 
учреждение җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

12. Каршылыклар ике якның да катнашуында һәм, кирәк булганда, җирле үзидарә 
органы каршындагы Иҗтимагый совет һәм муниципаль дәрәҗәдә төзелгән башка 
киңәшмә органнары вәкилләрен җәлеп итеп карала. 

 
  
13. Муниципаль учреждение һәм ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) оешмасы 

арасында уртак эшчәнлек турында килешү төзелгәндә, учреждениегә ирекле ярдәмчеләр 
(волонтерлар) һәм ирекле ярдәмчелек эшчәнлеген оештыручы вәкилләре белән 
бәйләнештә тору өчен җаваплы хезмәткәрне билгеләү мәҗбүри. 

14. Учреждение һәм ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручының 
уртак эшчәнлеге турындагы килешүләрдә, ирекле ярдәмчелек эшчәнлегенең үзенчәлеген 
исәпкә алып, уртак эшчәнлекнең предметын һәм максатларын, якларның «Хәйрия 
эшчәнлеге һәм ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) турында» 1995 елның 11 августындагы 
135-ФЗ номерлы Федераль законының 17.1-17.2 статьялары белән билгеләнгән хокукын 
һәм бурычларын, йомгаклау нигезләмәләрен билгеләү каралырга тиеш, шул исәптән 
түбәндәге нигезләмәләр. 

1) Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручының хокуклары: 
- учреждениенең территориясендә һәм бүлмә-биналарында, учреждение белән 

килештерелгән эшчәнлек формаларында, ирекле ярдәмчелек эшчәнлеген башкаруга; 
- учреждениенең территориясен төзекләндерү һәм торышын яхшырту буенча эшләр 

башкаруга, учреждение бүлмәләрендә ремонт үткәрүгә. 



2) Ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручының бурычлары: 
- учреждениегә җәлеп ителгән белгечләр, эшчеләр һәм/яки ирекле ярдәмчеләр 

(волонтерлар) исемлеген, аларның исеме, фамилиясе, атасы исемен (булган очракта) 
күрсәтеп, кирәк булганда башка мәгълүматларны (якларның килешүе буенча) тәкъдим 
итәргә тиеш, шул исәптән: 

а) аерым профессиональ осталыклар турында; 
б) вәкаләтле вәкил билгеләргә һәм учреждениегә бу хакта язмача мөрәҗәгать белән 

мәгълүмат бирергә; 
в) Россия Федерациясе законнары нигезендә, килешүне үтәү нәтиҗәсендә мәгълүм 

булган конфиденциаль һәм шәхси мәгълүматларга карата таләпләрне үтәүне тәэмин 
итәргә; 

г) учреждениенең эшчәнлеген регламентлаучы хокукый нормаларны, шул исәптән 
учреждениенең эчке тәртибе кагыйдәләрен саклауны тәэмин итү; 

д) учреждение тәкъдим иткән бүлмә-биналарны, саклау урыннарын, техник 
чараларны, җиһазларны тиешле санитар-гигиеник һәм техник халәттә карап тотарга; 

е) учреждение белән, аның территориясендә һәм аның клиентлары катнашында 
тормышка ашырырга планлаштырылган чараларны һәм планлаштырылган чараларның 
планын килештерергә; 

ж) учреждениегә башкарылган эшләр һәм чараларны үткәрү нәтиҗәләре турында 
хисап тәкъдим итәргә; 

з) психологик ярдәм, психологик тернәкләнү тәкъдим итүне тәэмин итү; 
и) ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген башкарганда ирекле ярдәмченең 

сәламәтлегенә һәм гомеренә китерелгән зыянны каплауны тәэмин итү. 
3) Учреждение хокуклары: 
- ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручыга ирекле ярдәмчеләр 

(волонтерлар) җәлеп итүгә ихтыяҗ барлыгы турында мәгълүмат бирү; 
- ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручыга, ирекле ярдәмчеләргә 

(волонтерларга) ярдәм күрсәтүне тәэмин итү.  
4) Учреждение бурычлары: 
- ирекле ярдәмчеләр (волонтерлар) эшчәнлеген тәэмин итү өчен бүлмә, шулай ук 

техник чаралар һәм җиһазлар бирүне тәэмин итү; 
- тәүлек әйләнәсе яки билгеләнгән вакыт аралыгында ирекле ярдәмчелек 

(волонтерлык) эшчәнлеген башкару өчен мөмкинлекләр һәм шартлар тәкъдим итүне 
тәэмин итү; 

- хезмәттәшлек турында килешү төзегәнчегә кадәр ирекле ярдәмчелек 
(волонтерлык) эшчәнлеген оештыручыга ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген 
башкару белән бәйле чикләүләр һәм куркынычлар турында, учреждениенең эшен 
регламентлаучы хокукый нормалар һәм ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген 
оештыручы үтәргә тиешле башка кагыйдәләр турында язмача мәгълүмат бирү, шулай ук 
бу норма һәм кагыйдәләрнең үзгәрүе турында үз вакытында белдереп тору; 

- уртак эшчәнлек вакытында барлыкка килгән мәсьәләләрне тиз арада хәл итү өчен, 
ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручы вәкилләре белән эшләү 
буенча вәкаләтле хезмәткәрне билгеләү. 

5) Йомгаклау нигезләмәләре: 
- ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручы һәм учреждениенең 

бер-берсен килешүне үтәгәндә барлыкка килгән мәсьәләләр һәм кыенлыклар турында үз 
вакытында хәбәр итү, шулай ук ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлеген 
оештыручының эшчәнлеге нәтиҗәләре буенча үз вакытында фикер алышу һәм бәяләү 
бурычлары; 

- килешүнең үз көченә керүе, озынайтылуы һәм таркатылуы, бәхәсләрне, шул 
исәптән, кирәк булганда учреждениене оештыручы (гамәлгә куючы) булган җирле үзидарә 
органын җәлеп итеп, хәл итү шартлары. 

15. Җирле үзидарә органнары ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) эшчәнлегенә 
ярдәмне 1995 елның 11 августындагы 135-ФЗ номерлы Федераль законында һәм Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында каралган формаларда күрсәтә.  
 


