
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Минзәлә муниципаль район Башкарма комитеты Җитәкчесе 

вазифаларын башкаруга конкурс уздыру турында Положениене раслау 

турында 

 

 

06.10.2003 елда кабул ителгҽн “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы №131-ФЗ, 08.07.2004 елда 

кабул ителгҽн “Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында”гы 

№45-ЗРТ, Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районы Уставы 

нигезендҽ, Татарстан Респбуликасы Минзҽлҽ муниципаль район Советы  

 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль район Башкарма 

комитеты Җитҽкчесе вазифаларын башкаруга конкурс уздыру турында 
Положениене яңа редакциядҽ расларга (Кушымта №1).  

2. Минзҽлҽ муниципаль район Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн 

контракт проектын расларга (Кушымта №2). 

3.  “Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль район Башкарма 

комитеты Җитҽкчесе вазифаларын башкаруга конкурс уздыру тҽртибе 

турындагы Положениене раслау турында” Советның №6 карарын 

23.09.2015 елда кабул ителгҽн үзгҽрешлҽр белҽн көчен югалткан дип 

исҽплҽргҽ. 

4. Гамҽлдҽге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ 

калдырам. 

 

 

 

 

Совет рҽисе                                  А.Ф. Салахов

12 ноябрь 2018 ел 11 



Кушымта № 1  

ТР Минзҽлҽ муниципаль район  

Советы карарына 

дата_12.11.2018_ г. №_11_ 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНЗӘЛӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ ВАЗИФАЛАРЫН БАШКАРУГА КОНКУРС УЗДЫРУ 

ТӘРТИБЕ ТУРЫНДА  

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. 2003 елның 6 октябрендҽ кабул ителгҽн Федераль законның 37 

маддҽсе нигезендҽге Гамҽлдҽге Положение “Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында”гы №131-ФЗ, 

08.07.2004 елда кабул ителгҽн “Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ 

турында”гы №45-ЗРТ, Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районы Уставы нигезендҽ, Минзҽлҽ муниципаль район Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе (алга таба – Башкарма комитет Җитҽкчесе) вазифасын 

башкаруга конкурс уздыруның тҽртибе һҽм шартлары билгелҽнҽ. 

2. Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифаларын башкаруга 

конкурсның төп максаты (алга таба – конкурс) – Минзҽлҽ муниципаль район 

Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) Җитҽкчесе 

эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген күтҽрү, һөнҽри, эшлекле һҽм мораль сыйфатлар 

буенча кадрларны сайлау һҽм урнаштыру сыйфатын, идарҽ һҽм методик 

эшне камиллҽштерүгҽ омтылышны һҽм инициатива күрсҽтүлҽренҽ стимул 

бирүне камиллҽштерү. 

3. Минзҽлҽ муниципаль район Советы (алга таба – Совет) тарафыннан 

уздыру өчен Конкурс комиссиясе оештырыла. Конкурс комиссиясе составы, 

сроклар һҽм аның эш тҽртибе гамҽлдҽге Положение белҽн билгелҽнҽ. 

4. Конкурс комиссиясен формалаштырганда ҽгъзаларның яртысы 

Минзҽлҽ муниципаль район Башлыгы тҽкъдиме буенча совет белҽн, конкурс 

комиссиясе ҽгъзаларының икенче яртысы Татарстан Республикасы 

Президенты Указы белҽн билгелҽнҽ. 

5. Рҽис, аның урынбасары һҽм конкурс комиссиясенең сҽркатибе Совет 

тарафыннан раслана. 

6. Конкурс Совет карары буенча игълан ителҽ. 

7. Конкурс түбҽндҽге шартларда уздырыла: 



1) Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифасына кандидатның: 

1.1. Россия Федерациясе гражданлыгы булу; 

1.2. югары профильле белеме булу; 

1.3.муниципаль хезмҽттҽ кимендҽ ике ел яисҽ белгечлек буенча 

кимендҽ дүрт ел эш стажы булу. 

9. Конкурста катнашырга телҽге булган затлар конкурс комиссиясенҽ 

гариза тапшыралар, гаризага түбҽндҽге документлар беркетелҽ: 

1) 4 х 6 размерлы фотография белҽн үз кулы белҽн тутырылган һҽм 

имзаланган анкета, автобиография; 

2) паспорт яисҽ аны алыштыручы башка документның күчермҽсе 

(тиешле документ конкурска килгҽч тапшырыла); 

3) тиешле һөнҽри белемне раслаучы документлар, эш стажы һҽм 

квалификациясе: 

- нотариаль яисҽ эш урыны буенча кадр хезмҽтлҽре (хезмҽте) белҽн 

расланган һөнҽри белем турында, шулай ук, гражданинның телҽге буенча, 

өстҽмҽ һөнҽри белем турында, гыйльми дҽрҽҗҽ бирү турында документлар 

күчермҽсе; 

- гражданинның хезмҽт (служба) эшчҽнлеген раслаучы хезмҽт кенҽгҽсе 

яисҽ башка документларның күчермҽсе; 

4) конкурс уздырылган елдан соң килгҽн календарь ел өчен керемнҽр 

турында, мөлкҽт һҽм мөлкҽт характерындагы бурычлар турында, шулай ук 

конкурс уздырылган елдан соң килгҽн календарь ел өчен гражданинның 

хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган балаларга билгелҽнгҽн форма буенча 

мөлкҽт һҽм мөлкҽт характерындагы бурычлары турында мҽглүматлар; 

5) гражданинның муниципаль хезмҽткҽ килүенҽ һҽм аны узуга 

комачаулык тудыручы авыруы булмавы турында документ; 

6) хҽрби учет документы – хҽрби бурычлы һҽм хҽрби хезмҽткҽ 

чакырылырга тиешле затлар өчен. 

7) авторлык эшлҽре (гражданинның телҽге буенча); 

8) персональ мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ рөхсҽт. 

Конкурсант үзенең һөнҽри эшчҽнлеген тасвирлаучы башка 

документларны тапшыра ала. 

10. ТР Минзҽлҽ муниципль район Советы Уставы нигезендҽ, Башкарма 

комитет Җитҽкчесе вазифаларын башкаруга конкурс уздыру һҽм конкурста 

катнашу өчен документлар кабул итү турындагы хҽбҽр массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында рҽсми төстҽ басылырга тиеш. 

11. Конкурс уздыру турында хҽбҽрдҽ тҽбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: 

вазифаның тулы исеме – Башкарма комитет җитҽкчесе; 

ҽлеге вазифага претендентка карата талҽплҽрне кертеп, конкурс уздыру 

шартлары; 

конкурсны уздыру датасы, вакыты һҽм урыны; 

гамҽлдҽге Положениенең 9 нчы пункты нигезендҽ тапшырылырга 

тиешле документларны кабул итү урыны һҽм вакыты һҽм күрсҽтелгҽн 

документлар кабул итү срогы; 

башкарма комитет Җитҽкчесе белҽн төзелҽ торган Контракт проекты; 



конкурс турында тулы мҽгълүмат чыганагы турында мҽгълүматлар 

(телефон, факс, электрон поста, электрон адрес) 

12. Конкурс уздырылу турындагы хҽбҽр конкурс уздырылганнан соң 

20 көннҽн дҽ соңармыйча басыла. 

13. Гариза һҽм аңа беркетелгҽн документлар тҽртип теркҽү номеры 

куелган махсус журналда теркҽлҽлҽр. 

Гариза тапшырган затка документлар алу турында исемлеге һҽм алу 

датасы турында ышаныч язуы бирелҽ. 

14. Тапшырылган документларны кабул итү һҽм тикшерүне конкурс 

комиссиясе сҽркатибе башкара. Документларның төп нөсхҽсе гариза 

тапшыручыга шул ук көнне кайтарып бирелҽ, ҽ күчермҽлҽре делога 

теркҽлҽ.  

15.  Гамҽлдҽге Положениенең 8 нче пунктында күрсҽтелгҽнчҽ, документлар 

конкурс комиссиясенҽ конкурс уздырылу турында хҽбҽр басылганнан 

соң 20 көн эчендҽ тапшырыла. 

Документларны үз вакытында тапшырмау, аларны тулысынча 

тапшырмау яисҽ рҽсмилҽштерү кагыйдҽлҽрен бозып тапшыру гражданинга 

аларны кабул итмҽү өчен нигез булып тора. 

16. Конкурс гаризаларны тапшыру срогы чыкканнан соң 30 көн эчендҽ 

уздырыла. 

17. Конкурс Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифаларын башкаруга 

кандидатларга, аларның бу вазифага карата квалификацион талҽплҽргҽ туры 

килүенҽ бҽя бирүдҽн гыйбарҽт. 

18. Тапшырылган документлар нигезендҽ конкурс комиссиясе 

кандидатларны конкурста катнашуга кертү турында карар кабул итҽ. 

19. Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифаларына карата 

квалификацион талҽплҽргҽ тҽңгҽл килмҽү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽ 

керү һҽм аны узу өчен муниципаль хезмҽт турындагы законнарда 

билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр сҽбҽпле, гражданин конкурста катнашуга кертелҽ 

алмый 

Конкурста катнашуны кире каккан очракта, гражданин ҽлеге карарга 

суд аша шикаять белдерҽ ала. 

20. Конкурсны уздырганда конкурс комиссиясе кандидатларны 

аларның белем турында тапшырылган документлары, гражданлык яисҽ 

башка дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр, башка хезмҽт эшчҽнлеген 

башкаруы, шулай ук конкурс процедуралары нигезендҽ, кандидатларның үз 

программаларын тҽкъдим итүен, индивидуаль сөйлҽшүен кертеп, 

кандидатларның һөнҽри һҽм шҽхси сыйфатларына бҽя методларының 

федераль законнарга һҽм Россия Федерациясенең башка норматив-хокукый 

актларына каршы килмҽвенҽ бҽя бирҽ. 

21. Тикшерү һҽм кандидатларны конкурс аша сайлау конкурс 

комиссиясе утырышларында башкарыла. Гамҽлдҽге Положениенең 4 нче 

пункты нигезендҽ, конкурс комиссиясе ҽгъзаларының кимендҽ өчтҽн ике 

өлеше катнашкан очракта, конкурс комиссиясе турышы хокуклы булып 

санала. Конкурс комиссиясе карары гамҽлдҽге Положениенең 4 нче 



пунктында билгелҽнгҽнчҽ, күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

22. Конкурс комиссиясе карары кандидаттан башка кабул ителҽ. 

23. Конкурс комиссиясе нҽтиҗҽлҽре рҽис, сҽркатип һҽм утырышта 

катнашкан конкурс комиссиясе ҽгъзалары кул куйган карар белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ. 

24. Конкурс нҽтиҗҽлҽре һҽм кандидатлар турында мҽгълүмат 

конкурс комиссиясе рҽисе тарафыннан Советка конкурс тҽмамланганнан соң 

өч көн эчендҽ тапшырыла. 

25. Конкурс комиссиясе конкурс сайлавы нҽтиҗҽлҽре буенча 

претендентлар арасыннан Советка Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифасына 

кимендҽ ике кандидат тҽкъдим итҽ. 

26. Конкурс уздыру нҽтиҗҽсендҽ Башкарма комитет Җитҽкчесе 

вазифаларының квалификацион талҽплҽренҽ җавап бирерлек кандидатлар 

ачыкланмаса, конкурс комиссиясе тҽкъдиме буенча Совет конкурсны 

кабаттан уздыру турында карар кабул итҽ. 

Конкурс комиссиясе Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифаларына 

тҽкъдим иткҽн кандидатларның берсе дҽ Совет депутатларының тиешле 

тавышын җыя алмаган очракта, Совет тарафыннан кабаттан конкурс уздыру 

турында карар кабул ителҽ. 

27. Конкурс комиссиясе конкурста катнашкан кандидатларга 

конкурс нҽтиҗҽлҽре турында ул тҽмамланганнан соң өч көн эчендҽ 

кандидатларга хҽбҽр итҽ. 

28. Конкурска кертелмҽгҽн претендентларның, конкурста катнашкан 

кандидатларның Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифаларын башкаруга 

претендентларның документлары конкурс тҽмамланганнан соң өч көн эчендҽ 

язмача гариза буенча кире кайтарылырга мөмкин. Бу срок чыкканчы, 

документлар Советта саклана, аннары юк ителергҽ тиеш. 

29. Конкурста катнашу белҽн бҽйле чыгымнар (конкурс уздырыла 

торган урынга бару һҽм кайту, наемга торак алу, яшҽү, элемтҽ чараларыннан 

файдалану һ.б.лар) кандидатлар тарафыннан үз акчаларына башкарыла. 

 

 



Кушымта № 2  

ТР Минзҽлҽ муниципаль район  

Советы карарына 

дата_12.11.2018_ г. №_11_ 

 

Татарстан Республикасы 

Минзәлә муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе белән 

контракт проекты 

 

«__» ________ 201_ ел                                                               Минзҽлҽ шҽһҽре 

 

2003 елның 6 октябрендҽ кабул ителгҽн “Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында”гы №131-ФЗ, 2007 

елның 2 мартында кабул ителгҽн “Россия Федерациясендҽ муниципаль 

хезмҽт турында”гы №25-ФЗ, Татарстан Республикасының 2004 елның 28 

июлендҽ кабул ителгҽн “Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ 

турында”гы №45-ЗРТ, Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт 

турында Кодексы һҽм Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль район 

Уставы (алга таба – Устав) нигезендҽ, Татарстан Республикасы Минзҽлҽ 

муниципаль район Башлыгы (алга таба – Башлык) – бер яктан, һҽм Татарстан 

Республикасы Минзҽлҽ муниципаль район Башкарма комитеты җитҽкчесе 

(алга таба – Башкарма комитет җитҽкчесе) 

________________________________ икенче яктан, түбҽндҽгелҽр турында 

гамҽлдҽге контрактны төзеделҽр. 

 

1. Гомуми положениелҽр 

 

1.1. Гамҽлдҽге контракт Башкарма комитет җитҽкчесе һҽм җирле 

үзидарҽ органнары арасында хезмҽт һҽм башка мөнҽсҽбҽтлҽрне 

җайга сала, гамҽлдҽге законнар һҽм устав нигезендҽ гамҽлдҽге 

контрактта якларның хокук һҽм бурычларын билгели. 

1.2. Башкарма комитет җитҽкчесе законнар, устав һҽм гамҽлдҽге 

контрактта билгелҽнгҽн шартларда гамҽлдҽге контракт көчендҽ 

булган чорда Башкарма комитетне җитҽклҽү буенча бурычларны 

үз өстенҽ ала. 

 

2. Контрактның төп шартлары 

 

Башкарма комитет җитҽкчесе вазифага конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча 

муниципапль берҽмлекнең вҽкиллекле органы тарафыннан билгелҽнҽ. 

2.2. Башкарма комитет җитҽкчесе муниципаль хезмҽткҽр булып тора һҽм 

Башкарма комитетны җитҽкли. 

2.3. Башкарма комитет җитҽкчесе үз эшчҽнлегендҽ Башлык һҽм 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы контролендҽ һҽм отчетны 

аларга бирҽ. 



2.4. Ҽлеге контракт буенча эш Башкарма комитет җитҽкчесе өчен төп 

булып санала. 

2.5.Башка шартлар ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.Башкарма комитет җитҽкчесенең 

җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы өлеше 

буенча хокук һҽм бурычлары 

Башкарма комитет җитҽкчесенең хокуклары һҽм бурычлары законнар, устав, 

башка муниципаль-хокукый актлар һҽм гамҽлдҽге контракт белҽн билгелҽнҽ. 

3.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе: 

3.2.1. бер генҽ кеше идарҽсе принципларында Минзҽлҽ муниципаль 

район Башкарма комитеты эшчҽнлеге (алга таба – Башкарма комитет) белҽн 

җитҽкчелек итҽ һҽм Башлык һҽм муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы каршында Башкарма комитет компетенциясенҽ кергҽн вҽкалҽтлҽрнең 

үтҽлеше өчен персональ җаваплылык тота; 

3.2.2. муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы, Башлык, җирле 

үзидарҽнең башка органнары, шул исҽптҽн, башка муниципаль берҽмлеклҽр, 

дҽүлҽт хакимияте органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн 

мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ Башкарма комитетны тҽкъдим итҽ; 

3.2.3. муниципаль берҽмлекнең комплекслы социаль-икътисадый үсеш 

программаларын һҽм план проектларын һҽм аларның үтҽлеше турында 

отчетларны муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органына тапшыра; 

3.2.4. муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органына Башкарма комитет 

структурасы проектын, Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең чиклҽнгҽн 

санын һҽм хезмҽткҽ түлҽү фондын раслауга кертҽ, хезмҽткҽрлҽрнең 

чиклҽнгҽн саны һҽм хезмҽткҽ түлҽү фонды билгелҽгҽн, расланган структура 

нигезендҽ Башкарма комитетның штат расписаниесен раслый; 

3.2.5. Башлык килешүе буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

урынбасарлары, Башкарма комитет органнары җитҽкчелҽре вазифаларына 

билгели һҽм вазифаларыннан азат итҽ, үз урынбасарлары арасында 

бурычларны бүлеп бирҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм Башкарма 

комитетның башка хезмҽткҽрлҽрен вазифаларга билгели һҽм азат итҽ, 

аларның эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата бүлҽклҽү һҽм 

дисциплинар җаваплылык чаралары куллана. 

3.2.6. расланган бюджет нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең акчалары 

белҽн идарҽ итҽ, законнар нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең бюджет һҽм 

башка счетларын ача һҽм яба; 

3.2.7. муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органына үз эшчҽнлеклҽре 

һҽм Башкарма комитет эшчҽнлеге, шул исҽптҽн, муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы куйган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү турында еллык отчет 

тапшыра; 

3.2.8. Башкарма комитетның эшчҽнлеге турында халыкка даими төстҽ 

хҽбҽр итҽ, Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гражданнарны кабул итүен 

оештыра, айга кимендҽ бер тапкыр гражданнарны шҽхси кабул итҽ, 



тҽкъдимнҽр, гаризалар һҽм гражданнарның дҽгъваларын карый, алар буенча 

карарлар кабул итҽ; 

3.2.9. муниципаль берҽмлекнең мҽнфҽгатьлҽрен дҽүлҽт һҽм башка 

органнарда тҽэмин итү һҽм яклау буенча чаралар күрҽ, Башкарма комитет 

исеменнҽн гаризаларны судка бирҽ, ышаныч язулары тапшыра; 

3.2.10. законнар, устав, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

карарлары һҽм гамҽлдҽге контракт нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽр башкара. 

3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе муниципаль берҽмлек исеменнҽн 

мөлкҽт һҽм башка хокуклар һҽм бурычларны алырга һҽм тормышка 

ашырырга, ышаныч язуыннан башка судта чыгыш ясарга хокуклы. 

3.4. Башкарма комитет җитҽкчесе федераль законнар, Татарстан 

Республикасы законнары, Устав, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органының норматив хокукый актлары нигезендҽ, үз вҽкалҽтлҽре чигендҽ, 

җирле ҽһҽмияткҽ ия булган һҽм федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру белҽн бҽйле 

карарлар, шулай ук Башкарма комитетның эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре 

буенча Башкарма комитет боерыкларын чыгара. 

3.5.Башка хокуклар___________________________________________ 

______________________________________________________________. 

3.6. Башкарма комитет җитҽкчесе бурычлы: 

3.6.1. Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан 

Республикасы Конституциясен, федераль законнарны һҽм Татарстан 

Республикасы законнарын, Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасының башка норматив хокукый актларын, устав һҽм башка 

муниципаль хокукый актларын, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы һҽм Башлык карарларын үтҽргҽ аларның үтҽлешен тҽэмин 

итҽргҽ; 

3.6.2. гражданнарның һҽм оешмаларның законлы мҽнфҽгатьлҽрен һҽм 

хокукларын саклау һҽм яклау; 

3.6.3. Башлык, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы, законнар, 

устав, башка муниципаль-хокукый актлар һҽм гамҽлдҽге контракт нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм формада җирле үзидарҽнең башка органнары белҽн 

үзара бҽйлҽнешен булдыру; 

3.6.4. үз вазифаи бурычларны намус белҽн башкарырга; 

3.6.5. вазифаи бурычларны үтҽү өчен зарур булган квалификация 

дҽрҽҗҽсен югалтмаска; 

3.6.6. Дҽүлҽти һҽм федераль законнар белҽн сакланучы серне, шулай ук 

үз вҽкалҽтлҽрен башкаруга бҽйле рҽвештҽ ачылган мҽгълүматлар, шул 

исҽптҽн, гражданнарның шҽхси тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ яисҽ аларның 

намусына һҽм дҽрҽҗҽсенҽ кагылышлы мҽгълүматларны таратмаска; 

3.6.7. законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр һҽм 

тыюларны сакларга; 

 



3.6.8. үзең һҽм гаилҽ ҽгъзалары турындагы мҽгълүматларны Россия 

Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ тапшырырга; 

3.6.9. дҽүлҽт һҽм муниципаль мөлкҽтне, шул исҽптҽн, вҽкалҽтлҽрне 

башкару өчен бирелгҽн мөлкҽтне сакларга. 

3.7. Үз вҽкалҽтлҽрен башкарганда Башкарма комитет җитҽкчесе 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы килеп чыгу очракларын булдырмаска бурычлы. 

Башкарма комитет җитҽкчесенең шҽхси кызыксынуы аның вазифаи 

бурычларын объектив башкаруына тҽэсир иткҽн яки тҽэсир итү куркынычы 

булган яисҽ Башкарма комитет җитҽкчесенең шҽхси кызыксынуы белҽн 

гражданнарның, оешмаларның, җҽмгыятьнең. Россия Федерациясенең, 

Татарстан Республикасының, муниципаль берҽмлекнең шҽхси кызыксынуы 

арасында гражданнарның, оешмаларның, җҽмгыятьнең, Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының, муниципаль берҽмлекнең 

законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ зыян китерергҽ сҽлҽтле каршылык килеп чыккан 

яисҽ килеп чыгу куркынычы булган вҽзгыять мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы дип 

аңлашыла.  

Башкарма комитет җитҽкчесенең вазифаи бурычларын башкарганда 

акчалата яисҽ натуралата керем алу, турыдан-туры Башкарма комитет 

җитҽкчесе, аның гаилҽ ҽгъзалары һҽм аның туганлык мөнҽсҽбҽтлҽрендҽ 

булган (ата-анасы, ир белҽн хатын, балалары, ир һҽм кыз туганнары, шулай 

ук ир белҽн хатынның ир һҽм кзы туганнары, ата-аналары, ир белҽн 

хатынның балалары һҽм балаларының ир белҽн хатыннары) шулай ук 

Башкарма комитет җитҽкчесе финанс һҽм башка вазифалар белҽн бҽйле 

гражданнар һҽм оешмалар өчен матди файда рҽвешендҽ керем алу 

мөмкинлеге (нигезлҽнмҽгҽн төстҽ баю) Башкарма комитет җитҽкчесенең 

шҽхси кызыксынуы дип кабул ителҽ. 

Башкарма комитет җитҽкчесенең мҽнфгатьлҽр каршылыгына китергҽн 

яисҽ китерү куркынычы булган шҽхси кызыксынуы килеп чыккан очракта, 

Башкарма комитет җитҽкчесе бу турыда Башлыкка язма рҽвештҽ мҽгълүмат 

бирергҽ һҽм ҽлеге каршылыкны булдырмау өчен чаралар күрергҽ тиеш. 

3.8. Башкарма комитет җитҽкчесе законнар, устав, башка муниципаль 

хокукый актлар, гамҽлдҽге контрактта билгелҽнгҽнчҽ, башка вазифаларны 

үтҽргҽ бурычлы. 

3.9. Башкарма комитет җитҽкчесе үз вҽкалҽтлҽрен башкарганда 

муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрендҽ эш итҽргҽ, үз хокукларын тормышка 

ашырырга һҽм вазифаларын намус белҽн һҽм акыл белҽн башкарырга 

бурычлы. 

3.10. Башка бурычлар _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

4.Башкарма комитет җитҽкчесенең федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽти вҽкалҽтлҽрне башкаруга кагылышлы хокуклары 

һҽм бурычлары 



 

4.1. Башкарма комитет җитҽкчесе җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽти вҽкалҽтлҽрне тормышка ашырганда 

түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

4.1.1. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары 

белҽн билгелҽнгҽн положениелҽр нигезендҽ һҽм аларны үтҽү өчен, шулай ук 

ҽлеге вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыру белҽн бҽйле федераль заоннар һҽм 

Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн очракларда, шулай ук 

башкарма комитетның эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча боерыклар (аларны 

үтҽү аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру өчен зарур булганда) 

башкарма хакимиятнең федераль органнары һҽм Татарстан 

Республикасының башкарма хакимияте органнары кабул иткҽн норматив 

хокукый актлар нигезендҽ, положениелҽр чыгарырга һҽм аларны үтҽргҽ 

тиеш;  

4.1.2.башкарма хакимиятнең федераль органнарыннан, аларның 

территориаль органнарыннан федераль законнар нигезендҽ җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкару өчен зарур 

булган мҽгълүматны соратып алырга; 

4.1.3. Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкару өчен зарур 

булган мҽгълүматны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыннан, 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең башкарма органнарыннан һҽм 

аларның территориаль органнарыннан соратып алырга; 

4.1.4. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкару тҽртибе, шулай ук аларны 

кирҽкле матди ресурслар һҽм финанс чаралары белҽн тҽэмин итү турында 

тҽкъдим белҽн Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарына 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ; 

4.1.5. вҽкиллекле органга уставта каралган очракта һҽм шул тҽртиптҽ, 

аларга тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкару өчен шҽхси матди 

ресурсларны һҽм финанс чараларыннан өстҽмҽ файдалану өчен тҽкъдимнҽр 

кертергҽ; 

4.1.6. вҽкиллекле дҽүлҽт органнарының аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

башкару мҽсьҽлҽлҽре буенча закон талҽплҽрен бозуны бетерү турындагы 

боерыкларына суд тҽртибендҽ шикаять белдерергҽ; 

4.1.7. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре бирелүне күздҽ тоткан федераль 

законнар яисҽ Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ башка 

хокуклардан файдаланырга. 

4.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкарганда түбҽндҽгелҽрне 

башкарырга бурычлы: 

4.2.1. башкарылуы аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру өчен 

зарури булган Башкарма комитет эшен оештырырга; 

4.2.2. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка 

ашыру өчен бирелгҽн матди ресурсларны һҽм финанс чараларын максатчан 



файдалануга һҽм сакланганлыгын тҽэмин итүгҽ юнҽлтелгҽн, шулай ук 

уставта каралган тҽртиптҽ һҽм очракларда ҽлеге вҽкалҽтлҽрне башкару өчен 

җирле үзидарҽ органнары тарафыннан өстҽмҽ кулланыла торган чаралар 

кабул итҽргҽ; 

4.2.3. Россия Федерациясенең вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына һҽм (яисҽ) 

Татарстан Республикасының вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽре җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган, положение нигезендҽ 

һҽм аны үтҽү өчен булдырылган муниципаль хокукый атлар турында 

мҽгълүматлар тапшырырга; 

4.2.4. Россия Федерациясенең вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына ҽлеге 

вҽкалҽтлҽрне башкару турында отчет бирелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре 

җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган федераль законнарда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тапшырырга; 

4.2.5.Федераль законнар белҽн җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкаруны контрольдҽ тотуны 

тормышка ашырганда Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимияте органнарына 

ярдҽм күрсҽтергҽ; 

4.2.6.Татарстан Республикасы законнары белҽн җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкаруны 

контрольдҽ тотуны тормышка ашырганда Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте органнарына ярдҽм күрсҽтергҽ; 

4.2.7. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ федераль законнар нигезендҽ җирле 

үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽренең җирле 

үзидарҽнең вазифаи затлары яисҽ җирле үзидарҽ органнары башкара торган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча федераль законнар талҽплҽрендҽге кимчелеклҽрне Россия 

Федерациясенең вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарының язма күрсҽтмҽлҽрендҽ 

күрсҽтелгҽнчҽ, бозуларны бетерүгҽ юнҽлтелгҽн чаралар күрергҽ; 

4.2.8. Татарстан Республикасы законнарының җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽренең җирле үзидарҽнең 

вазифаи затлары яисҽ җирле үзидарҽ органнары башкара торган мҽсьҽлҽлҽр 

буенча федераль законнар талҽплҽрендҽге кимчелеклҽрне Татарстан 

Республикасының вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарының язма күрсҽтмҽлҽрендҽ 

күрсҽтелгҽнчҽ, бозуларны бетерүгҽ юнҽлтелгҽн чаралар күрергҽ; 

4.2.9. вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

башкаруга талҽп ителгҽн финанс чыгымнарын тапшыру; 

4.2.10. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 

башкаруны туктату турындагы федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнарында билгелҽнгҽн срокларда матди ресурсларны һҽм 

файдаланылмаган финанс чараларын кире кайтарырга; 

4.2.11. җирле үзидарҽ органнары тарафыннан башкаруны туктатуга 

юнҽлтелгҽн чаралар, аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм шартлар булганда кабул итҽргҽ. 

 

5. Башлыкның хокуклары һҽм бурычлары 



 

5.1. Башлык түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

5.1.1. Башкарма комитет җитҽкчесеннҽн вазифаларын башкарганда 

Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы 

Конституциясен, федераль законнарны, Татарстан Республикасы законнарын, 

Россия Федерациясенең һҽм татарстан Республикасының башка норматив-

хокукый актларын. Уставны, Башлык һҽм муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы карарларын үтҽвен талҽп итҽргҽ; 

5.1.2. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ Башкарма комитет җитҽкчесе мҽҗбүри 

башкарырга тиеш булган йөклҽмҽлҽр бирергҽ; 

5.1.3. Башкарма комитет җитҽкчесеннҽн Башлык вҽкалҽтлҽрен башкару 

өчен, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы өчен зарур булган, шул 

исҽптҽн, Башкарма комитет эшчҽнлеген контрольдҽ тоту белҽн бҽйле 

рҽвештҽ сораалган яисҽ башка килешенгҽн срокларда тапшырылырга тиеш 

йомгаклаулар, документлар, белешмҽ һҽм башка мҽгълүматне соратып 

алырга; 

5.1.4. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карата законнар һҽм муниципаль-

хокукый актлар нигезендҽ бүлҽклҽү чаралары кулланырга; 

5.1.5. законнар нигезендҽ үз вазифаи бурычларын үтҽмҽгҽн һҽм (яисҽ) 

тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен Башкарма комитет җитҽкчесен дисциплинар 

җаваплылыкка тартырга; 

5.1.6. җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы 

өлешендҽ Башкарма комитет җитҽкчесе гамҽлдҽге контрактның шартларын 

бозу сҽбҽпле, аны вакытыннан алда өзү турында судка мөрҽҗҽгать итҽргҽ; 

 

    5.1.7.башкахокуклар _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

5.2. Башлык законнар, муниципаль-хокукый актлар һҽм гамҽлдҽге 

контрактта каралганча, Башкарма комитет җитҽкчесе хокукларын һҽм 

гарантиялҽрен тормышка ашыру буенча чаралар күрҽ. 

5.3. Башкарма комитет җитҽкчесенең федераль законнар һҽм башка 

норматив-хокукый актлар белҽн вҽкалҽтле органнар һҽм вазифаи затларның 

талҽплҽре буенча вазифаи бурычларны үтҽү өчен каршы булган медицина 

күрсҽтмҽлҽре ачыкланган очракта, Башлык аны башкарган вазифасыннан 

азат итҽргҽ бурычлы, башка очракларда, законнарда карлганча эш итҽргҽ 

кирҽк. 

5.4. Башкарма комитет җитҽкчесе һҽм Башкарма комитет органнары 

белҽн Башлыкның үзара бҽйлҽнеше буенча башка вҽкалҽтлҽр законнар, устав 

һҽм башка муниципаль-хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

 

5. Башкарма комитет җитҽкчесенең  

хезмҽтенҽ түлҽү һҽм эш вакыты режимы 

 



6.1. Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ акчалар гамҽлдҽге законнар һҽм 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органының норматив-хокукый актлары 

нигезендҽ түлҽнҽ. 

6.2. Башкарма комитет җитҽкчесенең вазифаи оклады күлҽме инфляция 

дҽрҽҗҽсен (кулланучы бҽялҽрен) исҽпкҽ алып, тиешле елга муниципаль 

берҽмлекнең бюджеты нигезендҽ арта (индексациялҽнҽ). Вазифаи окладның 

күлҽмен арттыру (индексациялҽү) турында карар Башлык тарафыннан кабул 

ителҽ. 

6.3. Башкарма комитет җитҽкчесе үз эшчҽнлеген нормаланмаган хезмҽт 

көне шартларында башкара. 

 

6. Башкарма комитет җитҽкчесенең үз вазифаларын башкару барышында 

социаль-көнкүреш һҽм башка шартлар 

 

7.1. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ җирле бюджет чаралары хисабына 

вазифаи бурычларны башкару өчен тҽүлек ҽйлҽнҽсе эш графигы булган 

машина йөртүче белҽн хезмҽт (служебный) автомашинасы, мобиль элемтҽ 

чаралары бирелҽ. 

7.2. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ Башлык тарафыннан командировка 

чыгымнары түлҽнҽ, башка чыгымнар кайтарыла, шулай ук законнарда һҽм 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр өчен муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органының норматив-хокукый актлары нигезендҽ, ел саен түлҽүле отпуск 

һҽм башка гарантиялҽр бирелҽ. 

7.3.башка шартлар______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

8.Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽре срогы 

 

8.1. Башкарма комитет җитҽкчесе гамҽлдҽге контракт төзелгҽннҽн соң үз 

вҽкалҽтлҽрен башкаруга керешҽ. 

Гамҽлдҽге контракт затны Башкарма комитет җитҽкчесе вазифаларына 

билгелҽү турында карар кабул иткҽн (яңа чакырылыш муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы эше башланган көнгҽ кадҽр) муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре срогына төзелҽ һҽм __________ 

тҽшкил итҽ. 

8.2. Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽре түбҽндҽге очракларда 

вакытыннан алда туктатыла: 

8.2.1. үлем очрагы; 

8.2.2. үз телҽге белҽн отставкага китү; 

8.2.3. гамҽлдҽге контрактны закон тҽртибендҽ өзү; 

8.2.4. “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ органнарын оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы Федераль законның 74 маддҽсе нигезендҽ, 

вазифадан ваз кичү; 

8.2.5. суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез яисҽ өлешчҽ эшкҽ сҽлҽтсез дип 

танылу; 



8.2.6. суд тарафыннан билгесез юкка чыгу яисҽ үлгҽн дип игълан ителү; 

8.2.7. аңа карата гаеплҽү хөкем карарының законлы көченҽ керүе; 

8.2.8. даими яшҽү өчен Россия Федерациясе чиклҽреннҽн чыгып китүе; 

8.2.9. Россия Федерациясе гражданлыгы булуны туктату, Россия 

Федерациясенең халыкара килешүдҽ катнашучы булмаган, Россия 

Федерациясе гражданинының чит дҽүлҽт территориясендҽ даими яшҽү 

хокукын раслаучы чит дҽүлҽт гражданлыгы алуы яисҽ вид на жительство 

яисҽ башка документ алуы, Россия Федерациясенең халыкара килешүдҽ 

катнашучы чит дҽүлҽт гражданы булудан туктау нҽтиҗҽсендҽ чит ил 

гражданинының җирле үзидарҽ органнарына сайлану хокукы булу, шуның 

нигезендҽ чит дҽүлҽт гражданлыгы булган Россия Федерациясе гражданины 

җирле үзидарҽ органнарына сайлану хокукы ала; 

8.2.10. хҽрби хезмҽткҽ алыну яисҽ аны алыштыручы альтернатив 

гражданлык хезмҽтенҽ җибҽрелү; 

8.2.11. “Россия Федерациясе җирле үзидарҽ органнарын оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы Федераль законның 13 маддҽ, 4, 6 

өлешлҽре нигезендҽ башкарыла торган, шулай ук муниципаль берҽмлек 

бетерелгҽн очракта, муниципаль берҽмлеклҽрдҽге үзгҽртеп корулар; 

8.2.12. муниципаль берҽмлекнең шҽһҽр округы белҽн берлҽшүе сҽбҽпле, 

җирлекнең статусы югалу;  

8.2.13. муниципаль берҽмлекнең чиклҽре үзгҽрү яисҽ җирлекнең шҽһҽр 

округы белҽн берлҽшүе нҽтиҗҽсендҽ муниципаль берҽмлек сайлаучылары 

санының 25 проценттан артуы; 

8.2.14. Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен башкаручының 

Башлык вазифаларын башкаруы. 

8.3. Муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре срогы 

чыккач яисҽ аның вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда тукталган очракта, 

Башкарма комитет җитҽкчесе билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яңа Башкарма комитет 

җитҽкчесе билгелҽнгҽнче һҽм аның белҽн контракт төзелгҽнче үз 

вҽкалҽтлҽрен башкаруны дҽвам итҽ. 

 

9. Якларның җаваплылыгы 

 

9.1. Гамҽлдҽге контрактның шартлары үтҽлмҽгҽн һҽм тиешенчҽ 

үтҽлмҽгҽн өчен яклар гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җавап тоталар. 

9.2. Башкарма комитет җитҽкчесе аның гаебе белҽн муниципаль 

берҽмлеккҽ, Башкарма комитетка зыян өчен тулысынча матди җаваплылык 

тота. Мондый җаваплылык тиешле суд карары нигезендҽ йөклҽнҽ. 

9.3. Башкарма комитет җитҽкчесе муниципаль берҽмлеккҽ бу 

максатларда бирелгҽн матди ресурслар һҽм финанс чаралары чиклҽрендҽ 

федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн җирле 

үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен федераль 

законнар нигезендҽ башкармаган яисҽ тиешенчҽ башкармаган өчен җавап 

тота. 



9.4. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салган чорда Башлык Башкарма 

комитет җитҽкчесен башкарган вазифаларыннан читлҽштерергҽ 

(вазифаларын башкарырга рөхсҽт итмҽскҽ) хокуклы. Бу очракта вазифаларын 

башкарудан читлҽштерелгҽн бөтен вакытка Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

түлҽнҽ торган акчалар саклана. 

    9.5. Башка шартлар ___________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

10. Контрактны үзгҽртү һҽм аны өзү. Бҽхҽслҽрне чишү 

 

10.1. Һҽр ике як та бер-берсе алдында муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы карары белҽн расланганнан соң, өстҽмҽ килешү белҽн 

контракта теркҽлҽ торган гамҽлдҽге контрактны үзгҽртү (төзҽтмҽлҽр кертү) 

яисҽ өстҽмҽлҽр кертү турындагы мҽсьҽлҽне хҽл итҽргҽ хокуклы. 

10.2. Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн контракт яклар килешүе буенча 

яисҽ гариза нигезендҽ суд тҽртибендҽ вакытыннан алда өзелергҽ мөмкин. 

10.2.1. җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ, шулай ук 

контракт шартларының федераль законда каралган башка очракларда 

кагылганча бозылуы нҽтиҗҽсендҽ – муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы яисҽ Башлык; 

10.2.2. Федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары 

белҽн, шулай ук федераль закон белҽн каралган башка очракларда, җирле 

үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽренҽ кагылышлы 

өлешендҽ контрактның шартлары бозылу сҽбҽпле, - Татарстан Республикасы 

Президентын; 

10.2.3. җирле үзидарҽ органнары һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан контракт шартлары бозылуга бҽйле 

рҽвештҽ, - Башкарма комитет җитҽкчесен. 

10.3. Якларның килешүен күздҽ тоткан контрактны вакытыннан алда өзү 

турында тҽкъдим икенче якка контрактны өзүнең ниятлҽнгҽн срогына ике 

айдан соңармаган вакытта язмача формада җибҽрелергҽ тиеш. 

10.4. Якларның бҽхҽслҽре гамҽлдҽге законнар нигезендҽ чишелҽ. 

 

11. Контрактның гамҽлдҽ булу срогы 

 

11.1. Гамҽлдҽге контрактның 8.1 пункты нигезендҽ, гамҽлдҽге контракт 

Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽре срогы чыкканнан соң билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ, Башкарма комитетның яңа җитҽкчесе билгелҽнгҽнгҽ һҽм аның 

белҽн контракт төзелгҽнгҽ кадҽр гамҽлдҽ була. Башкарма комитетның яңа 

җитҽкчесе белҽн контракт төзелгҽннҽн көннҽн соң, гамҽлдҽге контракт 

гамҽлдҽн чыгарыла һҽм Башкарма комитет белҽн җитҽкчелек итү Башкарма 

комитетның яңа җитҽкчесенҽ күчҽ. 

11.2. Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн контрактның аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен башкаруга кагылышлы өлеше аның вҽкалҽтлҽре срогы 

дҽвамында гамҽлдҽ була, ҽмма ҽгҽр ҽлеге вҽкалҽтлҽр гамҽлдҽ булуның 



билгеле срогы булса, аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽренең гамҽлдҽ булу срогыннан 

артыграк була алмый. 

11.3. Законнар һҽм гамҽлдҽге контрактның 8.2 пункты нигезендҽ, 

Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган 

көннҽн (гамҽлдҽге контрактның 11.1 пунктында билгелҽнгҽн сроктан алда) 

гамҽлдҽге контракт көчен югалта. 

12. Йомгаклау положениелҽре 

 

12.1. Гамҽлдҽге контракт яклар имза куйган көннҽн соң үз көченҽ керҽ. 

12.2. Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽре срогы чыккан яисҽ 

вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта, кабул итү-тапшыру акты 

буенча барлык мөһерлҽрне, штампларны, сейф ачкычларын яңа билгелҽнгҽн 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ яисҽ аның вазифаларын вакытлыча 

башкаручы затка тапшырырга бурычлы. 

12.3. Гамҽлдҽге контракт бер үк юридик көчкҽ ия булган өч экземплярда 

төзелгҽн, аларның бер экземпляры – Башкарма комитетның кадрлар 

хезмҽтендҽ (Башкарма комитет җитҽкчесенең шҽхси эшендҽ), икенче 

экземпляры - Башлыкта, өченче экземпляры – Башкарма комитет 

җитҽкчесендҽ саклана. 

 

Имзалар һҽм якларның реквизитлары: 

 
 Башлык ________________________       Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                __________________ 

                                        

                                       Паспорт 

мҽгълүматлары:____________________ 
                                       ___________________________________________ 

                                       Адресы: ___________________________________ 
 ______________________________        ___________________________________________ 

 (имза)             (Ф.И.О.)        (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


