
 
 

24 гыйнвар, 2019 ел  № 29/9 

 

«Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма   комитеты 

карамагындагы гражданлык хәле 

актларын теркәү идарәсе»  
муниципаль казна учреждениесе 

турында Нигезнамǝне раслау хакында  
 

  

Россия Федерациясенеӊ Гражданнар кодексы, Россия 

Федерациясенеӊ Бюджет кодексы, 2003 елны¼ 06 октябренд´ге «Россия 
Федерациясенд´ ¢ирле ºзидар´ оештыруны¼ гомуми принциплары 
турында» 131-ФЗ санлы Федераль законны¼ 41 мадд´се,  Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль  берǝмлеге Уставыныӊ 28 

маддǝсенǝ нигезлǝнеп,                 

Шǝhǝр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

1. «Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Башкарма 
комитеты карамагындагы гражданнар х´ле актларын терк´º идар´се» 

муниципаль казна учреждениесе хакында Нигезнам´гǝ,  кушымтада 

карлган тǝртиптǝ яӊа редакциядǝ бǝян итеп, үзгǝрешлǝр кертергǝ.   
2. «Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты 

карамагындагы гражданнар х´ле актларын терк´º идар´се» муниципаль 
казна учреждениесе башлыгы Равил´ Гыйлметдин кызы Зариповага 
Федераль салым хезм´тене¼ Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
буенча инспекциясенд´ «Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 
Башкарма комитеты карамагындагы гражданнар х´ле актларын терк´º 
идар´се» муниципаль казна учреждениесе турында Нигезнам´не 
д´ºл´ти терк´º буенча в´кал´тл´р бирерг´.  

3. Гамǝлдǝн чыккан дип танырга:  

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 31 октябрендǝге  ««Яр Чаллы шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма   комитеты карамагындагы 

гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе»  муниципаль казна 

учреждениесе хакындагы Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү турында» 
27/20 санлы Карарын; 



2 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 08 ноябрендǝге  ««Яр Чаллы 

шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма   комитеты карамагындагы 

гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе»  муниципаль казна 

учреждениесе хакындагы Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү турында» 
27/18 санлы Карарын.   

 4. Əлеге Карарныӊ үтǝлешен контрольдǝ тотуны Шǝhǝр 

Советыныӊ регламент, хокук тәртибе һәм халык иминлеген тәэмин итү 
мәсьәләләре буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ.  
 
 
 

Шǝhǝр  Хакиме                                  Н.Г. Мǝhдиев 
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Ш´³´р Советыны¼   

                                                                          29/9 нчы Карарына  
                                                                          кушымта 
                                                                          24 гыйнвар, 2019 ел 
 
 

«Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты 
карамагындагы гражданнар х´ле актларын терк´º идар´се» 

муниципаль казна учреждениесе хакында  
Нигезнам´ 

 
1 бºлек. Гомуми нигезл´м´л´р 
 

1. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты 
карамагындагы гражданнар х´ле актларын терк´º идар´се» муниципаль 
казна учреждениесе (алга таба – Идар´) -  Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма 
комитет) карамагындагы юридик зат хокукларына ия, гражданнар х´ле 
актларын д´ºл´т терк´ве буенча Татарстан Республикасыны¼ Яр Чаллы 
ш´³´ре муниципаль бер´млеге ¢ирле ºзидар´ органнарына бирелг´н 
аерым д´ºл´т в´кал´тл´рен башкаручы м¿ст´кыйль орган ³´м Россия 
Федерациясене¼ гражданнар х´ле актларын терк´º берд´м 
системасыны¼ состав ¿леше булып тора.  

2. Идар´не Оештыручы (Милекче) - Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге.  

Идар´не оештыручы хокукларын Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 
бер´млеге Ш´³´р Советы (алга таба - Оештыручы) гам´лг´ ашыра.  

Идар´ милке милекчесе хокукларын Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты башкара (алга таба - 
Милекче).      

3. Идар´ ºз эшч´нлегенд´ Россия Федерациясе Конституциясен´, 
Россия Федерациясе Гражданнар кодексына, Россия Федерациясе Гаил´ 
кодексына, 2003 елны¼ 06 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ 
¢ирле ºзидар´не оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ 
санлы Федераль законга, 1997 елныӊ 15 ноябрендǝге  «Гражданлык 
х´ле актлары турында» 143-ФЗ  санлы Федераль законга, Татарстан 
Республикасы Конституциясен´, Татарстан Республикасыны¼ 2004 
елныӊ 28 июлендǝге «Татарстан Республикасында ¢ирле ºзидар´ 
турында» 45-ТРЗ санлы Законына, Татарстан Республикасыны¼ 2005 
елныӊ 30 декабрендǝге «Татарстан Республикасында ¢ирле ºзидар´ 
органнарына гражданлык х´ле актларын д´ºл´т терк´вен´ алуга 
в´кал´тл´р бирº турында»146-ТРЗ санлы  Законына, Россия 
Федерациясене¼ ³´м Татарстан Республикасыны¼ башка хокукый 
актларына, Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставына, ´леге 



4 
Нигезнам´г´ ³´м Яр Чаллы ш´³´рене¼ башка  муниципаль хокукый 
актларына (алга таба - муниципаль хокукый актлар) таяна. 
4. Идар´ юридик затларны терк´º турында законнарда билгел´нг´н 
т´ртипт´ д´ºл´т терк´вен´ алынган мизгелд´н юридик зат статусына 
ия. 
5. Идар´ м¿ст´кыйль баланс ³´м бюджет сметасын, казначылык 
органнарында ш´хси счетын, салым тºл´ºчене¼ идентификация 
номерын, ºз исеме бел´н бланклар булдырырга хокуклы. Идар´ Россия 
Федерациясе Д´ºл´т гербы сур´те т¿шерелг´н тºг´р´к м¿³ерг´ ³´м 
штампларга ия.      
6. Идар´ ºз исеменн´н милек ³´м ш´хси милек булмаган хокуклар 
алырга, законнарда, Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 
Уставында, ´леге Нигезнам´д´ билгел´нг´н чикл´рд´ вазыйфалар ºт´рг´ 
хокуклы.  
7. Идар´ ºз й¿кл´м´л´ре буенча ºз идар´сенд´ булган акча 
средстволары бел´н ¢авап бир´. Кºрс´телг´н акча средстволары 
¢итм´г´н очракта, й¿кл´м´л´р буенча Милекче субсидиар 
¢аваплылыкка ия.   
8. Идар´не¼ тулы р´сми атамасы:  
- рус теленд´: муниципальное казенное учреждение «Управление записи 
актов гражданского состояния при Исполнительном комитете 
муниципального образования город Набережные Челны»;  
- татар теленд´: «Яр Чаллы ш´h´ре муниципаль бер´млеге Башкарма 
комитеты карамагындагы гражданнар х´ле актларын терк´º идар´се» 
муниципаль казна учреждениесе.  
Идар´не¼ кыскартылган р´сми атамасы:  
- рус теленд´: МКУ Управление ЗАГС;  
- татар теленд´: ГХАТ идар´се МКУ.  
9. Идар´не¼ адресы: 423831, Татарстан Республикасы, Яр Чаллы 
ш´³´ре, Чулман проспекты, 73 йорт. 
 
2 бºлек. Идар´ эшч´нлегене¼ предметы ³´м максатлары.  
 
10. Идар´ эшч´нлегене¼ предметы ³´м максатлары – гражданлык х´ле 
актларын терк´º турында законнар нигезенд´ гражданнар х´ле 
актларын д´ºл´т терк´ве ¿лк´сенд´ аерым д´ºл´т в´кал´тл´рен 
башкару ³´м идар´ функциял´рен ºт´º.   
 
 
3 бºлек. Идар´не¼ компетенциясе ³´м в´кал´тл´ре.   
 
11. ¥леге Нигезнам´не¼ 10 пунктында билгел´нг´н максатларга ирешº 
¿чен, Идар´ законнарда билгел´г´н т´ртипт´ тºб´нд´ге функциял´рне 
(эшч´нлек т¿рл´рен) башкара:    

– гражданнар х´ле актларын д´ºл´т терк´вен´ алу: туу, ºлº, 
¿йл´нешº, аерылышу, уллыкка (кызлыкка) алу, атасын билгел´º, исем 
алыштыру;   

– гам´лд´ге законнар нигезенд´ гражданнар х´ле актлары 
язмаларына т¿з´тм´л´р ³´м ºзг´решл´р кертº буенча материаллар 
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х´зерл´º ³´м б´ял´м´л´р т¿зº, суд карары буенча акт язмаларын 
торгызу ³´м гам´лд´н чыгару;  

 – федераль законнарда билгел´нг´н вакытларда гражданнар х´ле 
актларын д´ºл´ти терк´º кен´г´сен (актлар кен´г´сен) ис´пк´ алуны 
³´м саклауны т´эмин итº;  

– югалган акт язмаларын торгызу (гражданнар х´ле актларын 
терк´º турында таныклыкларны);  

– гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º фактын раслаучы 
документларны бирº;  

– гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º турында таныклык 
бланкларын ис´пк´ алуны ³´м  саклауны т´эмин итº;  

– федераль законнарда билгел´нг´н т´ртипт´ ³´м срокларда 
гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º бел´н б´йле м´гълºматларны 
бирº;  

– Татарстан Республикасы башкарма хакимиятене¼ гражданнар 
х´ле актларын д´ºл´ти терк´º буенча эшч´нлек бел´н идар´ итº 
¿лк´сенд´ в´кал´тле органына даими хисап (айлык, кварталга, еллык) 
бирº, Татарстан Республикасыны¼ гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти 
терк´º буенча эшч´нлек бел´н идар´ итº ¿лк´сенд´ в´кал´тле башкарма 
хакимияте органы тарафыннан билгел´нг´н т´ртипт´ гражданнар х´ле 
актларын д´ºл´ти терк´º бел´н б´йле м´гълºматлар тапшыру;   

– ¢ирле ºзидар´ органнары тарафыннан д´ºл´т в´кал´тл´рен 
гам´лг´ ашыруны контрольд´ тотуда Татарстан Республикасы башкарма 
хакимиятене¼ в´кал´тле органнарына кир´кле ярд´м кºрс´тº;  

– законнарда каралган т´ртипт´ ¿йд´, медицина ³´м башка 
оешмаларда никахны д´ºл´ти терк´ºне гам´лг´ ашыру;  

– башка ш´³´рл´рне¼ гражданнар х´ле актларын терк´º органнары 
т´¢риб´сен ¿йр´нº, м´гълºмат алышуны ³´м башка регионнарны¼ 
гражданнар х´ле актларын терк´º органнары бел´н ºзара эшч´нлекне 
гам´лг´ ашыру;  

– гражданнар х´ле актларын терк´º м´сь´л´л´ре буенча 
ки¼´шм´л´р, утырышлар ¿чен материаллар х´зерл´º, комиссиял´р 
т¿ркемн´р эшенд´ катнашу;   

– гражданнар х´ле актларын терк´º м´сь´л´л´ре буенча массакºл´м 
м´гълºмат чаралары бел´н ºзара эшл´º;  

– Идар´ компетенциясенǝ б´йле б´х´сл´р буенча судларда катнашу;  
–  гражданнарны кабул итºне гам´лг´ ашыру, гражданнарны¼ 

телд´н ³´м язма м¿р´¢´гатьл´рен вакытында ³´м тулы карауны т´эмин 
итº, алар буенча карарлар кабул итº ³´м Россия Федерациясе 
законнарында билгел´нг´н срокта гариза бирºчег´ ¢аваплар ¢иб´рº;    

– гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º ¿лк´сенд´ ¢ирле 
билгел´нешт´ге м´сь´л´л´рне х´л итº максатыннан, шулай ук ш´хси 
м´нф´гатьл´ре ¿чен, муниципаль ихтыя¢лар ¿чен товарлар кайтаруга, 
эшл´р башкаруга, хезм´т кºрс´тºг´ т¿зелг´н контрактлар буенча  
муниципаль заказчик сыйфатында катнашу;  

– муниципаль контрактлар т¿земич´ сатып алынган товарлар 
реестрын алып бару;  

– никахлашучы затлар телǝге белǝн никахны  тантаналы шартларда 
терк´ºне оештыру;   
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– алып баручы, ¢аваплы оештыручы хезм´тен кºрс´тº;  
– никахлашуны¼, исем кушуны¼ я¼а йолаларын эшл´º;  
– тантаналар оештыру буенча хезм´тл´р банкында м´гълºмат 

урнаштырып, м´гълºмати хезм´т кºрс´тº; 
– Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары 

нигезенд´ гражданнар х´ле актларын терк´º органнарына 
тапшырылган башка функциял´рне (эшч´нлек т¿рл´рен) башкару.  

12. ¥леге Нигезнам´не¼ 10 пунктында билгел´нг´н максатларга 
ирешº ¿чен, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары 
´леге Нигезнам´ ³´м башка муниципаль хокукый актлар нигезенд´ 
Идар´ тºб´нд´гел´рг´ хокуклы:  

–Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнары, Яр Чаллы ш´³´ре ¢ирле ºзидар´ органнары 
бел´н ºзара эшл´ргǝ;  

–Башкарма комитетны¼ вазыйфаи затлары каравына Идар´ 
эшч´нлеген камилл´штерº буенча т´къдимн´р кертергǝ;  

–Идар´ милкен карап тотуга ³´м эксплуатациял´ºг´ оешмалар 
бел´н килешºл´р, шулай ук идар´ компетенциял´ре чикл´ренд´ башка 
килешºл´р т¿зергǝ;  

–Идар´ хезм´тк´рл´рен укыту ³´м квалификациял´рен кºт´рº 
максаты бел´н уздырылган конференциял´рд´, семинарларда 
катнашырга;   

 –Татарстан Республикасы д´ºл´т хакимияте органнарыннан ³´м 
башка хакимият органнарыннан кир´кле м´гълºмат сорарга ³´м 
алырга;   

 –гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º буенча эшч´нлек бел´н 
идар´ итº ¿лк´сенд´ Татарстан Республикасы башкарма хакимиятене¼ 
в´кал´тле органыннан ³´м Татарстан Республикасы х¿кºм´те 
хакимиятене¼ башка органнарыннан гражданнар х´ле актларын терк´º 
м´сь´л´л´ре буенча кир´кле консультацион ³´м методик ярд´м алырга;   

–¥леге Нигезнам´не¼ 10 пунктында билгел´нг´н максатларга ирешº 
¿чен башка хокукларны гам´лг´ ашырырга.  

13. Идар´ тºб´нд´гел´рг´ бурычлы:  
–гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º турында таныклык 

бланкларыны¼ хисабын алып барырга ³´м сакланышын т´эмин ит´рг´;  
–гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º кен´г´сен (актлар 

кен´г´сен) ис´пк´ алуны ³´м саклауны т´эмин ит´рг´;  
–федераль законнарда билгел´нг´н т´ртипт´ ³´м срокларда 

гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º бел´н б´йле м´гълºматларны 
бирергǝ;  

 –гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´º буенча эшч´нлек 
бел´н идар´ итº ¿лк´сенд´ Татарстан Республикасы башкарма 
хакимиятене¼  в´кал´тле органына ай саен хисап бирерг´, гражданнар 
х´ле актларын д´ºл´ти терк´º буенча эшч´нлек бел´н идар´ итº 
¿лк´сенд´ Татарстан Республикасыны¼ в´кал´тле башкарма хакимияте 
органы тарафыннан билгел´нг´н т´ртипт´ гражданнар х´ле актларын 
д´ºл´ти терк´º бел´н б´йле м´гълºматлар тапшырырга;   
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 –¢ирле ºзидар´ органнары тарафыннан д´ºл´т в´кал´тл´рен 

гам´лг´ ашыруны контрольд´ тотуда Татарстан Республикасы башкарма 
хакимиятене¼ в´кал´тле органыннарына кир´кле ярд´м кºрс´тº;  

– Россия Федерациясе ³´м Татарстан Республикасы законнары, 
муниципаль хокукый актлар нигезенд´ башка вазыйфаларны башкару.  

 
 
4 бºлек. Идар´ эшч´нлеген оештыру ³´м а¼а ¢ит´кчелек итº   
 
14. Идар´ эшч´нлеге бел´н бер ген´ кеше идар´се принцибында 

законнарда ³´м ´леге Нигезнам´д´ билгел´г´н чикл´рд´ Россия 
Федерациясе законнары ³´м Татарстан Республикасы законнары, 
муниципаль хокукый актлар нигезенд´ Оештыручы тарафыннан 
куелучы hǝм вазыйфадан азат ителүче Идар´ башлыгы ¢ит´кчелек ит´.   

15. Идар´ башлыгы Россия Федерациясе законнарында, Татарстан 
Республикасы законнарында, ´леге Нигезнам´д´ ³´м аны¼ бел´н 
т¿зелг´н хезм´т килешºенд´ билгел´нг´н чикл´рд´ ºз гам´лл´ре ¿чен  
ш´хси ¢аваплылыкка ия.  

16. Идар´ башлыгы турыдан-туры Башкарма комитет 
¡ит´кчесен´ яки аны¼ кºрс´тм´се нигезенд´ башка вазыйфаи затка 
буйсына.  

17. Идар´ башлыгы булмаган чорда аны¼ вазыйфаларын Идар´ 
башлыгы урынбасары башкара.  

18. Идар´не¼ муниципаль хезм´т вазыйфасын бил´ºче вазыйфаи 
затлары Идар´ башлыгы т´къдиме hǝм  Башкарма комитет ¡ит´кчесе 
кºрс´тм´се бел´н вазыйфага билгел´н´л´р ³´м вазыйфадан азат 
ител´л´р.   

19. Идар´ башлыгы: 
– Идар´не оештыру вакытында билгелǝнгǝн  максатларга ирешºне 

т´эмин ит´;  
– Д´ºл´т хакимияте органнарында, ¢ирле ºзидар´ органнарында, 

физик ³´м юридик затлар бел´н м¿н´с´б´тт´ Идар´ м´нф´гатьл´рен 
яклап, ышаныч каг´зенн´н башка Идар´ исеменн´н гам´лл´р башкара; 

– Башкарма комитет Аппараты ¡ит´кчесен´ Идар´не¼ штат 
саны, Идар´ эшч´нлеген матди-техник т´эмин итºг´  финанс 
средстволарын бºлº, кадрларны сайлау ³´м  урнаштыру, х´зерл´º, 
квалификациял´рен кºт´рº, кызыксындыру, Идар´не¼ вазыйфаи 
затлары окладларына ¿ст´м´л´р билгел´º, аларга дисциплинар кис´тº 
ясау буенча т´къдимн´р керт´;  

– Идар´ исеменн´н килешºл´р т¿зи, ышаныч к´газе бир´, ш´хси 
счетлар ача, законнарда билгел´нг´н чикл´рд´ башка гам´лл´р кыла;  

– Идар´ эшен планлаштыра;  
– Идар´ компетенциясе буенча х´зерл´нг´н документларга ³´м 

материалларга кул куя;   
– Идар´ хезм´тк´рл´рене¼ квалификациясен кºт´рº буенча 

оештыру эшл´ре башкара;  
– Законнарда ³´м ǝлеге Нигезнам´д´ билгел´нг´н чикл´рд´ Идар´ 

милке ³´м средстволары бел´н идар´ итº хокукыннан файдалана, ºз 
компетенциясе чикл´ренд´ Идар´не¼ барлык хезм´тк´рл´ре ¿чен 
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м´¢бºри боерыклар чыгара ³´м м´¢бºри ºт´лерг´ тиешле кºрс´тм´л´р 
бир´;     

– хисап торышын, хисапны, шул ис´пт´н тиешле органнарга 
билгел´нг´н формаларда бухгалтерлык ³´м статистик хисапны 
вакытында ³´м тулы тапшыру ¿чен ¢аваплылыкка ия;    

– финанс дисциплинасын, Идар´ средстволарын ³´м матди 
байлыкларын саклауны т´эмин ит´; Россия Федерациясе законнары, 
Татарстан Республикасы законнары, муниципаль хокукый актлар 
нигезенд´ башка в´кал´тл´рне башкара.  

 
5 бºлек. Идар´ милке ³´м финанслары  
 
20. Идар´ милке Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милкенд´ 

хисаплана, Идар´не¼ м¿ст´кыйль балансында чагылыш таба ³´м а¼а 
оператив идар´ итº хокукында беркетелǝ.  

Гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´ºг´ в´кал´тл´рне 
башкаруга тапшырылган милек исемлеге, шулай ук Идар´не¼ мондый 
милекк´ хокуклары Россия Федерациясе законнары, Татарстан 
Республикасы законнары, муниципаль хокукый актлар нигезенд´ 
билгел´н´.   

21. Идар´ а¼а оператив идар´ итº хокукында беркетелг´н 
милекк´ законда билгел´нг´н чикл´рд´ эшч´нлеге максатларына, ´леге 
милекне¼ билгел´нешен´ туры китереп, ху¢а була, аннан файдалана, 
´г´р закон бел´н башкасы каралмаса,  Милекче ризалыгы бел´н ´леге 
милек бел´н идар´ ит´.  

22. Милекче Идар´г´ ºзе беркетк´н яки Идар´ тарафыннан 
Милекчене¼ средстволарына алынган артык, файдаланылмаган яки 
билгел´неше буенча файдаланылмаган милекне кире алырга хокуклы. 
Идар´д´н алынган милек бел´н Милекче  ºз ихтыяры буенча идар´ ит´.  

23. Идар´не¼ финанс-ху¢алык эшч´нлеге Яр Чаллы ш´³´ре 
бюджеты средстволары хисабына расланган бюджет сметасы нигезенд´ 
гам´лг´ ашырыла.  

Гражданнар х´ле актларын д´ºл´ти терк´ºг´ в´кал´тл´рне 
гам´лг´ ашыру буенча Идар´ эшч´нлеген финанслау Яр Чаллы ш´³´ре 
бюджетына Татарстан Республикасы бюджеты составындагы региональ 
компенсациял´р фондыннан бирелºче субвенциял´р хисабына 
башкарыла.  

24. Идар´ милке ³´м финанслары тºб´нд´гел´р хисабына 
формалаша:  

– финанслауны¼ бюджет чыганаклары;  
– Идар´г´ оператив идар´ хокукында тапшырылган милек; 
– Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы 

законнары, муниципаль хокукый актлар бел´н тыелмаган башка 
чыганаклар.  

25. Идар´не¼ кредитлар (займнар) бирерг´ ³´м алырга, 
кыймм´тле к´газьл´р сатып алырга хокукы юк.  

26. Идар´, ´леге Нигезнам´г´ таянып, керем китерºче 
эшч´нлекне гам´лг´ ашыра ала. Кºрс´телг´н эшч´нлект´н алынган 
керемн´р Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджетына 
кºчерел´. 
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6 бºлек. Идар´ эшч´нлеген ис´пк´ алу, а¼а хисап ³´м контроль  

 
27. Идар´ ºз эшч´нлеге н´ти¢´л´рен оператив ис´пк´ ала, 

законнарда билгел´нг´н т´ртипт´ бухгалтерлык ³´м статистик ис´пк´ 
алуны ³´м хисапны алып бара.  

28. Идар´ ºз эшч´нлеге турында Башкарма комитет ¡ит´кчесен´ 
яки ул билгел´г´н в´кал´тле вазифаи затка, д´ºл´т статистикасы 
органнарына, салым органнарына, Татарстан Республикасы башкарма 
хакимиятене¼ в´кал´тле органына ³´м башка органнарга Россия 
Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары, 
муниципаль хокукый актлар нигезенд´ м´гълºмат бир´.  

29. Идарә Башкарма комитет карары белән билгеләнгән тәртиптә 
эчке финанс контролен һәм эчке финанс аудитын гамәлгә ашыра. 

30. Вазыйфаларны тиешенч´ ºт´м´г´н ³´м хисапны ºзг´ртк´н ¿чен 
Идар´не¼ вазыйфаи затлары гам´лд´ге законнар нигезенд´ 
¢аваплылыкка ия.  

 
7 бºлек. Идар´не ликвидациял´º ³´м ºзг´ртеп оештыру т´ртибе  

 
31. Юридик зат буларак Идар´не ликвидациял´º ³´м ºзг´ртеп 

оештыру Оештыручы карары буенча Россия Федерациясе 
законнарында, муниципаль хокукый актларда билгел´нг´н т´ртипт´ 
гам´лг´ ашырыла.  

32. Идар´ федераль законнарда билгел´нг´н очракларда ³´м 
т´ртипт´ суд карары буенча ликвидациял´нерг´ м¿мкин.  

33. Идар´ ликвидациялǝнгǝн очракта,  аныӊ кредиторлар тал´бен 
кан´гатьл´ндерг´нн´н со¼ калган милке Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 
бер´млеге милкен´ кºчерел´.  

 

8 бºлек. Мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу hǝм булдырмау 
 

 34. Мәнфәгатьләр каршылыгы – ул  Идарә хезмәткәренең шәхси 

кызыксынуы нǝтиҗǝсендǝ  вазыйфаи бурычларын тиешенчә 
башкаруына йогынты ясарга мөмкин булган хәл, андый хǝл булганда,  

Идарǝ хезмǝткǝренеӊ шǝхси  кызыксынуы  hǝм ул эшлǝгǝн Идарǝнеӊ 
хокуклары hǝм законлы мǝнфǝгатьлǝре  арасында Идарǝнеӊ милкенǝ 
hǝм (яйсǝ)  абруена  зыян салучы каршылыклыр туа яйсǝ туарга 

мөмкин.   

 35. Идарǝ хезмǝткǝренеӊ вазыйфаи бурычларын тиешенчә 
башкаруына йогынты ясаучы яки йогынты ясарга мөмкин булган  

шǝхси кызыксынучанлык – ул  Идарә хезмәткәре тарафыннан,  хезмәт 
вазыйфаларын башкаруга бәйле рәвештә, үзе яки  өченче затлар өчен 

акча, кыйммәтле ǝйберлǝр, башка мөлкәт, шул исәптән милек 

хокуклары, яки милек характерындагы хезмәтләр рәвешендә керемнәр 

алу мөмкинлеге.   
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36. Идарǝ башлыгы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

Башкарма комитеты Җитǝкчесенǝ вазыйфаи бурычларны башкарганда  

мәнфәгатьләр каршылыгына китерүче яки китерергǝ  мөмкин булган 

шǝхси кызыксынучанлык хакында хǝбǝр итǝргǝ тиеш.    

37.  Идарǝ хезмǝткǝре Идарǝ башлыгына вазыйфаи бурычларны 

башкарганда  мәнфәгатьләр каршылыгына китерүче яки китерергǝ  
мөмкин булган шǝхси кызыксынучанлык хакында хǝбǝр итǝргǝ тиеш. 

Идарә башлыгына хәбәр итү тәртибе, хәбәрдә бирелүче мәгълүматлар 

исемлеге, мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм хәбәрләрне теркәү 
тәртибе Идарә башлыгы тарафыннан билгеләнә. 

 
¥леге Нигезнам´г´ ºзг´решл´р ³´м ¿ст´лм´л´р кертº т´ртибе  

 
38. ¥леге Нигезнам´г´ ºзг´решл´р ³´м ¿ст´лм´л´р кертº Яр Чаллы 

ш´³´ре муниципаль бер´млеге Ш´³´р Советы карары бел´н гам´лг´ 
ашырыла.  

39. ¥леге Нигезнам´г´ кертелг´н ºзг´решл´р ³´м ¿ст´лм´л´р 
законда билгел´нг´н т´ртипт´ д´ºл´т терк´ве к¿ненн´н ºз к¿чен´ кер´.  

40. ¥леге Нигезнам´ бел´н ¢айга салынмаган сораулар Россия 
Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары, 
муниципаль хокукый актлар нигезенд´ ¢айга салына.     
 
 


