
  
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
АПАС ШҼҺҼР ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 
 

КАРАР 
  

15 февраль 2019 ел                                                                                              №171 
 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы шҽһҽр тибындагы Апас 
поселыгы Башкарма комитеты турында нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү хакында 

 
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Татарстан 
Республикасында җирле үзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы һҽм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 
районы “шҽһҽр тибындагы Апас поселыгы” муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Апас шҽһҽр җирлеге Советы  карар 
итте : 

1. 2015 елның 10 ноябрендҽге 7 номерлы “Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Апас шҽһҽр тибындагы поселогы башкарма комитеты турындагы 
нигезлҽмҽне раслау хакында” карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Апас шҽһҽр тибындагы поселогы башкарма комитеты турындагы 
нигезлҽмҽгҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

4 бүлекне түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
4. Башкарма комитет вҽкалҽтлҽре 

4.1. җирлек башкарма комитеты: 
1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм исҽпкҽ алу өлкҽсендҽ: 
- җирлек бюджеты проектын төзүне тҽэмин итҽ; 
-җирлек Советына раслауга җирлек бюджеты проектын кирҽкле документлар һҽм 

материаллар белҽн кертҽ; 
-җирлек бюджетының үтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын төзүне тҽэмин итҽ, 

җирлек Советына раслауга җирлек бюджетының үтҽлеше турында хисап бирҽ; 
-җирлекнең комплекслы социаль-икътисади үсеше планнары һҽм 

программалары, җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 
үстерү программалары, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү 
программалары, җирлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 
программалары проектларын эшлҽүне тҽэмин итҽ; 

 -җирлек бюджетының үтҽлеше, җирлекнең комплекслы социаль-икътисади 
үсеше планнары һҽм программалары, җирлекнең коммуналь инфраструктурасы 
системаларын комплекслы үстерү программалары, җирлекнең транспорт 
инфраструктурасын комплекслы үстерү программалары, социаль инфраструктураны 
комплекслы үстерү программалары үтҽлеше турында хисап ҽзерли; 

-җирлек бюджеты үтҽлеше турында, шҽһҽрнең комплекслы социаль-икътисади 
үсеше планнарының һҽм программаларының үтҽлеше турында хисап ҽзерлҽүне 
тҽэмин итҽ; 

- җирлекнең икътисад һҽм социаль өлкҽ торышын характерлаучы статистик 
күрсҽткечлҽр җыюны оештыра һҽм күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны закон белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт хакимияте органнарына тҽкъдим итҽ;»; 

2)муниципаль милек белҽн идарҽ итү өлкҽсендҽ, җирлек территориясендҽ 
предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн үзара мөнҽсҽбҽтлҽр: 



 
- җирлекнең муниципаль милкендҽ булган милек белҽн идарҽ итҽ, муниципаль 

милек объектларын булдыру, сатып алу, файдалану, эш белҽн тҽэмин итү һҽм 
арендалау буенча мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ; 

-җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн очракларда, җирлек Советының 
килештерүенҽ (раславына) муниципаль милекне тартып алу, шул исҽптҽн аны 
хосусыйлаштыру турында тҽкъдимнҽр ҽзерли һҽм кертҽ; 

- муниципаль милектҽ булмаган предприятиелҽр, оешмалар белҽн җирлекнең 
икътисадый һҽм социаль үсешендҽ хезмҽттҽшлек турында килешүлҽр төзи; җирлек 
территориясендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ төрле милек формасындагы 
предприятиелҽр төзүгҽ ярдҽм итҽ; 

- җирлек советы билгелҽгҽн тҽртип нигезендҽ муниципаль предприятиелҽр һҽм 
учреждениелҽр төзи, аларның эшчҽнлек шартларын һҽм тҽртибен билгели, аларның 
уставларын раслый, муниципаль казна учреждениелҽрен финанслауны тҽэмин итҽ, 
муниципаль учреждениелҽр һҽм Предприятиелҽрне үзгҽртеп кору һҽм бетерү 
мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҽ, контракт нигезендҽ билгели һҽм аларның җитҽкчелҽрен эштҽн 
азат итҽ; 

-муниципаль казна учреждениелҽре эшчҽнлеген финанс белҽн тҽэмин итүне һҽм 
бюджет һҽм автоном муниципаль учреждениелҽр тарафыннан муниципаль йөклҽмҽне 
финанс белҽн тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыра, шулай ук муниципаль ихтыяҗларны 
тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алуны гамҽлгҽ ашыра; 

-кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне үстерү өчен шартлар тудыра; 
  -ҽгҽр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, муниципаль 

предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽргҽ 
тарифлар һҽм муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр тарафыннан 
башкарыла торган эшлҽр билгели; 

- "коммерцияле булмаган оешмалар турында «Федераль законның 31.1 һҽм 31.3 
статьяларында билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ социаль юнҽлешле коммерциячел 
булмаган оешмаларга ярдҽм күрсҽтҽ»; 

- җирлек административ участогында участок полиция хезмҽткҽре булып 
эшлҽүче хезмҽткҽргҽ эш өчен бина тҽкъдим итҽ; 

- 2017 елның 1 гыйнварына кадҽр полиция участок уполномоченные 
вазыйфасын билҽүче хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына хезмҽткҽр тарафыннан 
ҽлеге вазифа буенча вазыйфаларны үтҽгҽн чорда торак урыны тҽкъдим итҽ. 

3. 3) территориаль планлаштыру, җирдҽн һҽм башка табигый ресурслардан 
файдалану, ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау өлкҽсендҽ: 

-Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы нигезендҽ җирлекнең генераль 
планы проектын һҽм башка шҽһҽр төзелеше документлары проектларын ҽзерли һҽм 
җирлек Советына раслауга кертҽ, аларның тормышка ашырылуын тҽэмин итҽ; 

- төзелешкҽ (Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексында, башка 
федераль законнарда каралган очраклардан тыш), җирлек территориясендҽ урнашкан 
капиталь төзелеш объектларын төзегҽндҽ, реконструкциялҽгҽндҽ объектларны 
файдалануга тапшыруга рөхсҽт бирҽ, 

-Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексында каралган очракларда, 
биналарны, корылмаларны тикшерү һҽм мондый тикшерү барышында ачыкланган 
бозуларны бетерү турында тҽкъдимнҽр бирүне гамҽлгҽ ашыра; 

- муниципаль милектҽ булган җирлҽрне рациональ файдалану һҽм саклауны 
планлаштыру һҽм оештыруны гамҽлгҽ ашыра; 

- җирлек чиклҽрендҽ муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишҽрлеклҽре 
резервлаштыра һҽм алына;  

- җирлек җирлҽрен файдалануны муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыра; 
- җирлек территориясендҽ дҽвалау-сҽламҽтлҽндерү урыннарын һҽм 

курортларны булдыру, үстерү һҽм саклауны тҽэмин итҽ; 



-Россия Федерациясенең су законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ, су 
объектлары милекчесе вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра, аларны куллануны чиклҽү 
турында халыкка мҽгълүмат бирҽ; 

-җирле ҽһҽмияттҽге аеруча саклана торган табигый территориялҽрне куллану 
һҽм саклау өлкҽсендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыра; 

- җирлек ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишҽрлеклҽре булдыру өчен кирҽкле 
эшлҽрнең үтҽлешен тҽэмин итҽ, федераль закон нигезендҽ ясалма җир кишҽрлеге 
төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткҽрҽ; 

- муниципаль урман контролен гамҽлгҽ ашыра; 
- хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортын төзү 

яки реконструкциялҽү турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ (алга таба - планлаштырылган 
төзелеш турында хҽбҽрнамҽ) индивидуаль торак төзелеше объекты яисҽ бакча йорты 
параметрларын билгелҽнгҽн параметрларга һҽм индивидуаль торак төзелеше объекты 
яисҽ җир кишҽрлегендҽ бакча йорты урнаштыруның рөхсҽт ителгҽнлегенҽ, 
индивидуаль торак төзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларына билгелҽнгҽн 
параметрларга һҽм (яисҽ) индивидуаль торак төзелеше объекты яисҽ җир 
кишҽрлегендҽ бакча йорты параметрларына туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽ, шҽхси 
торак төзелеше яки бакча йортының төзелгҽн яки үзгҽртеп корылган объектының 
җирлек территориялҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрендҽ индивидуаль торак 
төзелеше яки бакча йортларын төзегҽндҽ яки реконструкциялҽгҽндҽ шҽһҽр төзелеше 
эшчҽнлеге турындагы закон талҽплҽренҽ туры килүе яки туры килмҽве турында 
хҽбҽрнамҽ,  

-Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ үз белдеге белҽн төзелгҽн 
бинаны сүтү, үз белдеге белҽн төзелгҽн бинаны сүтү яки аны рөхсҽт ителгҽн капиталь 
төзелеш объектларының чик параметрларына туры китерү, җирдҽн файдалану һҽм 
төзелеш кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн капиталь төзелеш объектларын 
реконструкциялҽү турында карарлар, территорияне планлаштыру буенча документлар 
яки федераль законнарда билгелҽнгҽн капиталь төзелеш объектлары параметрларына 
мҽҗбүри талҽплҽр нигезендҽ кабул итҽ (алга таба-шулай ук - билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ 
туры китерү), максатчан билгелҽнеше буенча файдаланылмый торган яки Россия 
Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишҽрлеген алу, үз белдеге 
белҽн төзелгҽн биналарны сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше 
кодексында каралган очракларда билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерү турында 
карарлар; 

4) Төзелеш, транспорт һҽм элемтҽ өлкҽсендҽ: 
-муниципаль торак фондын төзүне һҽм тотуны, торак төзелеше өчен шартлар 

булдыруны оештыра; 
-муниципаль торак контролен, шулай ук торак законнары нигезендҽ башка 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра; 
- җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларына 

карата юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыра, аларда, шул исҽптҽн парковкалар (парковка 
урыннары) булдыруны һҽм эшлҽвен тҽэмин итүне дҽ кертеп, юл хҽрҽкҽте иминлеген 
тҽэмин итҽ; Җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 
юлларының сакланышын муниципаль контрольдҽ тота; юл хҽрҽкҽтен оештыруны 
гамҽлгҽ ашыра; автомобиль юлларын куллану һҽм юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру 
өлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ 
ашыра; 

- җирлек территориясендҽ эшлҽүче җҽмҽгать транспорты маршрутларын, 
хҽрҽкҽт графикларын, тукталышларын раслый яки килештерҽ; 

-җҽмҽгать транспорты тукталышлары өчен билгелҽнгҽн урыннарны 
төзеклҽндерүне тҽэмин итҽ; 

- халыкны элемтҽ хезмҽте белҽн тҽэмин итү өчен шартлар булдыруны тҽэмин 
итҽ; 



- халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү һҽм җирлек чиклҽрендҽ халыкка транспорт 
хезмҽте күрсҽтүне оештыру өчен шартлар тудыра. 

5) авыл хуҗалыгын һҽм эшкуарлыкны үстерү өлкҽсендҽ: 
-авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгҽ ярдҽм итҽ; 
-кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне үстерү өчен шартлар тудыра; 
6)халыкка торак-коммуналь, көнкүреш, сҽүдҽ һҽм башка хезмҽт күрсҽтү 

өлкҽсендҽ: 
- җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү 

программаларын, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү 
программаларын, җирлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 
программаларын эшли һҽм тормышка ашыра, аларга карата талҽплҽр Россия 
Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнҽ; 

-җирлек чиклҽрендҽ Халыкны электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итү, су 
бүлү, халыкны Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр 
чиклҽрендҽ ягулык белҽн тҽэмин итүне оештыра; 

-халыкны җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ һҽм көнкүреш хезмҽте күрсҽтү хезмҽтлҽре 
белҽн тҽэмин итү өчен шартлар тудыра;  

-социаль наем шартнамҽлҽре буенча бирелҽ торган торак урыннарына 
мохтаҗлар буларак гражданнарны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ исҽпкҽ алып бара; 

-билгелҽнгҽн тҽртиптҽ торак биналарны торак булмаган биналарга һҽм торак 
булмаган урыннарга күчерү турында карарлар кабул итҽ, күпфатирлы йортта торак 
биналарны үзгҽртеп кору һҽм үзгҽртеп планлаштыруны килештерҽ, билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ муниципаль торак фондының торак урыннарын яшҽү өчен яраксыз дип таный; 

- җирлектҽ яшҽүче һҽм торак урыннарына мохтаҗ аз керемле гражданнарны 
торак законнары нигезендҽ торак урыннары белҽн тҽэмин итҽ; 

- халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне, җирлек китапханҽ фондларының 
сакланышын тҽэмин итүне оештыра; 

-халыкның ялын оештыру һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин итү 
өчен шартлар тудыра; 

- җирлек территориясендҽ физик культура, мҽктҽп спорты һҽм массакүлҽм спорт 
үсеше өчен шартлар тҽэмин итҽ, җирлекнең рҽсми физкультура-сҽламҽтлҽндерү һҽм 
спорт чаралары үткҽрүне оештыра; 

-халыкның күплҽп ял итү өчен шартлар тудыра һҽм халыкның массакүлҽм ял итү 
урыннарын төзеклҽндерүне оештыра, шул исҽптҽн гражданнарның гомуми 
файдаланудагы су объектларына һҽм аларның яр буе полосаларына ирекле үтеп 
керүен тҽэмин итҽ; 

- ритуаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыра һҽм күмү урыннарын карап тотуны 
тҽэмин итҽ; 

-энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽге 
муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыра, муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ 
муниципаль торак фонды булган күпфатирлы йортларны энергетик тикшерүне 
оештыра, энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру турындагы 
законнарда каралган башка чаралар оештыра һҽм үткҽрҽ; 

- «җылылык белҽн тҽэмин итү турында " Федераль законда каралган җылылык 
белҽн тҽэмин итүне оештыру вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра»; 

-су белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу өлкҽсендҽ «су белҽн тҽэмин 
итү һҽм ташландык суларны агызу турында " Федераль законда каралган вҽкалҽтлҽрне 
гамҽлгҽ ашыра»; 

-коммуналь инфраструктура системасына тоташтыру тарифлары, коммуналь 
комплекс оешмаларының коммуналь комплекс оешмалары товарларына һҽм 
хезмҽтлҽренҽ тоташтыру, тарифларга өстҽмҽлҽр, кулланучылар өчен бҽялҽргҽ 
(тарифларга) өстҽмҽ түлҽүлҽр җайга сала; 



- җылылык белҽн тҽэмин итү зоналарында җылылык белҽн тҽэмин итү 
объектларын төзү, реконструкциялҽү һҽм (яки) модернизациялҽү буенча «җылылык 
белҽн тҽэмин итү турында " Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр 
чиклҽрендҽ җылылык белҽн тҽэмин итү системасының ышанычлылыгын һҽм энергетик 
нҽтиҗҽлелеген арттыру өчен кирҽкле чараларның бердҽм җылылык белҽн тҽэмин 
итүче оешма тарафыннан үтҽлешен муниципаль контрольдҽ тота.»; 

7) төзеклҽндерү өлкҽсендҽ: 
- коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю) һҽм транспортлау 

буенча эшчҽнлекне оештыруда катнаша; 
- җирлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре нигезендҽ төзеклҽндерүне 

оештыра; 
- адресация объектларына адреслар бирҽ, адресларны үзгҽртҽ, юкка чыгара, 

урам-юл челтҽре элементларына (федераль ҽһҽмияткҽ ия автомобиль юлларына, 
региональ яки муниципальара ҽһҽмияткҽ ия автомобиль юлларына, муниципаль 
районның җирле ҽһҽмияткҽ ия булган автомобиль юлларына тыш), җирлек чиклҽрендҽ 
планлаштыру структурасы элементларына хас исемнҽр бирҽ, мондый атамаларны 
үзгҽртҽ, юкка чыгара, мҽгълүматны Дҽүлҽт адрес реестрында урнаштыра, урнаштыра; 

- "Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 
нигезлҽре турында «Федераль законда каралган хокук бозуларны профилактикалау 
өлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыра»; 

8) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны тҽэмин итү, 
Халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау өлкҽсендҽ: 

- җирлек территориясендҽ законнарның, дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле үзидарҽ 
органнарының актларының үтҽлешен, гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен 
саклауны тҽэмин итҽ; 

-билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн судта яки арбитраж судта, җирле үзидарҽ 
хокукларын бозучы дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм дҽүлҽт вазыйфаи затлары, 
предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар актларына шикаять бирҽ; 

- җирлек чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтүдҽ һҽм бетерүдҽ катнаша; 
- җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ беренчел янгын куркынычсызлыгы 

чараларын үткҽрүне тҽэмин итҽ; 
   - территориаль саклау һҽм гражданнар оборонасы, халыкны һҽм җирлек 

территориясен табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау 
чараларын оештыра һҽм тҽэмин итҽ; гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү өчен җирле 
резервлар финанс һҽм матди ресурслар булдыруны тҽэмин итҽ; 

-үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр барлыкка килү куркынычы яки барлыкка килү турында үз вакытында хҽбҽр 
итүне һҽм хҽбҽр итүне тҽэмин итҽ; 

- җирлек территориясендҽ авария-коткару хезмҽтлҽре һҽм (яки) авария-коткару 
формированиелҽренең эшчҽнлеген оештыра, тҽэмин итҽ; 

-кешелҽрнең су объектларында куркынычсызлыгын тҽэмин итү, аларның 
тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыруны тҽэмин 
итҽ; 

-муниципаль сайлаулар, җирле референдум ҽзерлҽү һҽм үткҽрүне, җирлек 
депутаты, җирлекнең сайлау органы ҽгъзасы, җирлекнең сайланулы вазыйфаи затын 
чакыртып алу буенча тавыш бирүне, җирлек чиклҽрен үзгҽртү, җирлек үзгҽртеп коруга 
кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш бирүне оештыру һҽм матди-техник яктан 
тҽэмин итҽ; 

-җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи затларына, җирле үзидарҽнең 
сайланулы органнары ҽгъзаларына, җирлек Советы депутатларына, муниципаль 
хезмҽткҽрлҽргҽ һҽм муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренҽ һөнҽри белем 
бирүне һҽм өстҽмҽ һөнҽри белем бирүне оештыра; 



- җыелышлар, митинглар, урам йөрешлҽре, демонстрациялҽр һҽм пикетлар 
үткҽрү, спорт, тамаша һҽм башка массакүлҽм җҽмҽгать чараларын оештыру белҽн 
бҽйле законнарда каралган чараларны гамҽлгҽ ашыра; 

- терроризм һҽм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук җирлек 
чиклҽрендҽ терроризм һҽм экстремизм күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен 
минимальлҽштерүдҽ һҽм (яки) бетерүдҽ катнаша; 

- җирлек территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының 
миллҽтара һҽм конфессияара татулыгын ныгытуга, мигрантларның социаль һҽм 
мҽдҽни җайлашуына, миллҽтара (этникара) низагларны профилактикалауга 
юнҽлдерелгҽн чараларны тормышка ашыру өчен шартлар тудыра; 

-җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның 
берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм күрсҽтҽ, халык дружиналары эшчҽнлеге өчен шартлар 
тудыра; 

- җирлек чиклҽрендҽ коррупциягҽ каршы көрҽш чараларын гамҽлгҽ ашыра; 
- инвалидлар, сҽламҽтлеклҽре чиклҽнгҽн затлар, адаптив физик культура һҽм 

адаптив спорт үсешенҽ булышлык күрсҽтҽ; 
9) мҽдҽният, спорт һҽм балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү өлкҽсендҽ: 
- җирлек милкендҽ булган мҽдҽни мирас объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни 

һҽйкҽллҽрне) саклауны, куллануны һҽм популярлаштыруны, җирлек территориясендҽ 
урнашкан җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни халык объектларын (тарихи һҽм 
мҽдҽни һҽйкҽллҽрне) саклауны тҽэмин итҽ; 

- җирле традицион халык сҽнгатен үстерү, җирлектҽ халык сҽнгатен саклап калу, 
торгызу һҽм үстерү өчен шартлар тудыра; 

- җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль музейларның эчтҽлеген тҽэмин 
итҽ; 

- җирлектҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чаралар оештыра һҽм 
тормышка ашыра. 

10)федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн җирле 
үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үтҽү өлкҽсендҽ: 

- федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җирлек 
җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 
ашыра; 

-дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен бирелгҽн матди һҽм финанс 
чараларының исҽбен алып бара һҽм тиешле куллануны тҽэмин итҽ; 

-федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру турында хисап тапшыра; 

- җирлек Советы карарлары нигезендҽ үзлҽренҽ тапшырылган аерым дҽүлҽт 
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен җирлек җирле үзидарҽ органнары карамагында 
булган матди ресурслардан һҽм финанс чараларыннан өстҽмҽ файдалануны тҽэмин 
итҽ; 

11) башка вҽкалҽтлҽр: 
- җирлекнең архив фондларын формалаштыруны тҽэмин итҽ; 
- "күчемсез мөлкҽтнең дҽүлҽт кадастры турында" 2007 елның 24 июлендҽге 221-

ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ Комплекслы кадастр эшлҽрен башкаруда 
катнаша; 

- «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽнең гомуми принциплары турында " 
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 
өлешенең 7.1-9, 15 һҽм 19 пунктларында каралган җирлеклҽрнең җирле ҽһҽмияттҽге 
мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү максатларында гражданнарны җирлек өчен социаль ҽһҽмияткҽ 
ия булган эшлҽрне (шул исҽптҽн дежур торуларны) ирекле рҽвештҽ башкаруга җҽлеп 
итү турында Карар кабул итҽ»; 

-муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару, җирле ҽһҽмияттҽге 
мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер алышу, 



муниципаль берҽмлек халкына муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый һҽм 
мҽдҽни үсеше турында, аның иҗтимагый инфраструктурасы һҽм башка рҽсми 
мҽгълүмат җиткерү өчен массакүлҽм мҽгълүмат чаралары гамҽлгҽ куя; 

-федераль законнар нигезендҽ халыкара һҽм тышкы икътисадый элемтҽлҽрне 
гамҽлгҽ ашыра; 

- законнарда, ҽлеге Устав, җирлек Советы карарлары белҽн җирлек советы яки 
җирлекнең башка җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽреннҽн тыш, җирлекнең җирле 
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

2. Башкарма комитет җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽренҽ кертелмҽгҽн 
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча түбҽндҽге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра: 

1)җирлек музейларын булдыру; 
2)опека һҽм попечительлек эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашу; 
3)җирлек территориясендҽ җирле милли-мҽдҽни автономиялҽр хокукларын 

гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру өчен шартлар тудыру; 
4)Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм җирлек 

территориясендҽ миллҽтара мөнҽсҽбҽтлҽр өлкҽсендҽ чараларны гамҽлгҽ ашыруга 
ярдҽм итү; 

5)җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль предприятиелҽрне һҽм 
учреждениелҽрен мобилизацион ҽзерлҽү буенча чараларны оештыруда һҽм тормышка 
ашыруда катнашу; 

6)муниципаль Янгын сагы булдыру; 
7)туризмны үстерү өчен шартлар тудыру; 
8)кеше хокукларын тҽэмин итүгҽ җҽмҽгать контролен гамҽлгҽ ашыручы 

иҗтимагый күзҽтү комиссиялҽренҽ ярдҽм күрсҽтү һҽм мҽҗбүри тоту урыннарында 
булган затларга булышлык күрсҽтү; 

9) "Россия Федерациясендҽ инвалидларны социаль яклау турында" 1995 елның 
24 ноябрендҽге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ инвалидларның 
иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук инвалидларның бөтенроссия иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽре тарафыннан оештырылган оешмаларга ярдҽм күрсҽтү"; 

10)торак законнары нигезендҽ социаль файдаланудагы торак фондының торак 
урыннарына наем шартнамҽлҽре буенча гражданнарга муниципаль торак фондыннан 
торак урыннары бирү; 

11)җирлек территориясендҽ яшҽүче хуҗаларсыз хайваннар белҽн мөрҽҗҽгать 
итү буенча эшчҽнлек алып бару; 

12) "Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 
нигезлҽре турында" Федераль законда каралган хокук бозуларны профилактикалау 
өлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыру" 

13) инвалидлар, сҽламҽтлек мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн затлар, адаптив физик 
культура һҽм адаптив спорт үсешенҽ ярдҽм күрсҽтү. 

14) "кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елның 7 февралендҽге 
2300-I номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын 
яклау чараларын гамҽлгҽ ашыру. 

3.Авыл җирлеге башкарма комитеты Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруга 
вҽкалҽтле орган булып тора. 

Җирлек Башкарма комитетының муниципаль контроль өлкҽсендҽ вҽкалҽтлҽренҽ 
түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1)Тиешле территориядҽ муниципаль контрольне оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 
2)җирле үзидарҽ органнарына бирелгҽн региональ дҽүлҽт контролен 

(күзҽтчелеген) оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 
3)эшчҽнлекнең тиешле өлкҽлҽрендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруның 

административ регламентларын эшлҽү. Күрсҽтелгҽн административ регламентларны 
эшлҽү һҽм кабул итү Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла; 



4)эшчҽнлекнең тиешле өлкҽлҽрендҽ муниципаль контроль нҽтиҗҽлелегенең 
мониторингын оештыру һҽм үткҽрү, аны уздыру күрсҽткечлҽре һҽм методикасы Россия 
Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан раслана; 

5)федераль законнарда, законнарда һҽм Татарстан Республикасының башка 
норматив хокукый актларында каралган башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру. 

Муниципаль контрольне турыдан-туры гамҽлгҽ ашыру буенча функциялҽр, 
мондый органнарның статусын билгелҽүче хокукый актлар нигезендҽ, җирлек 
башкарма комитеты органнарына йөклҽнергҽ мөмкин. 

Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне 
тикшерүне оештыру һҽм үткҽрү белҽн бҽйле мөнҽсҽбҽтлҽргҽ карата "дҽүлҽт контролен 
(күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның һҽм 
индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 елның 26 декабрендҽге 
294-ФЗ номерлы Федераль закон нигезлҽмҽлҽре кулланыла. 

2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 
порталында, мҽгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтында җирлек бүлегендҽ 
урнаштырырга. 

3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Апас шҽһҽр җирлеге башлыгы 
урынбасары Н.Т. Исмагиловка йөклҽргҽ. 
 
 
“Шҽһҽр тибындагы Апас поселогы” 
муниципаль берҽмлек Башлыгы, 
Апас шҽһҽр җирлеге Советы рҽисе     Р.Н. Заһидуллин                                   

 
 

 


