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Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитетының архив бүлеге турындагы нигезләмәне раслау хакында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-03 номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан Республикасында архив эше 

турында» 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, Нурлат муниципаль районы Уставы нигезендә Нурлат муниципаль районы 

Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 
комитетының архив бүлеге турындагы нигезләмәне расларга (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Советының «Нурлат 
муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге турындагы нигезләмәне 
раслау хакында» 2009 ел, 27 май, 243 нче карары, Нурлат муниципаль районы 
Башкарма комитетының мәгариф бүлеге турында нигезләмә үз көчен югалткан дип 
санарга. 

       3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Нурлат муниципаль районының рәсми 

сайтына урнаштырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының эшләре идарәчесенә йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Советы рәисе                                                                                             А.С. Әхмәтшин 

 
 

 

 

 



 
 

                                                                                         Нурлат муниципаль районы Советының  

                                                                                                           2019 елның 25 февралендәге № 207 карарына  

                                                    1 нче кушымта 

 

 

 Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитетының архив бүлеге турында нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

 1.1.Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитетының архив бүлеге (алга таба – архив бүлеге) Татарстан Республикасы 

законнары нигезендә Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан  булдырыла һәм юридик зат статусыннан башка 

аның структур бүлекчәсе булып тора. Архив бүлеге үз эшчәнлегендә Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә 

буйсына. Архив бүлеге Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан 

Республикасының башка актлары нигезендә Архив эше буенча дәүләт комитеты 

белән хезмәттәшлек итә.  

  1.2.Архив бүлеге үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, 

«Россия Федерациясендә архив эше турында» Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, «Татарстан Республикасы архив фонды һәм архивлар 

турында» Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы архив фонды 

турындагы Нигезләмә һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының 

башка закон һәм башка хокукый актлары, архив эше буенча башка норматив 

документлар, Росархив боерыклары һәм инструкцияләре, Татарстан 

Республикасының архив эше буенча дәүләт комитеты боерыклары һәм 

күрсәтмәләре, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таянып эш итә. 

   1.3.Архив бүлеге турында нигезләмә Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән раслана. 

   1.4.Архив бүлеге архив эшен оештыруны һәм алып баруны гамәлгә ашыра, 

район территориясендә архив эшен алга таба үстерү һәм камилләштерү өчен 

җаваплы һәм Татарстан Республикасы Архив фонды документларын саклый. 

               1.5. Район территориясендә архив эше мәсьәләләре буенча архив бүлегенең 

күрсәтмәләре учреждениеләр, оешмалар һәм предприятиеләр өчен мәҗбүри. 

           2.1.Архив бүлегендә түбәндәге документлар саклана: 

- җирле үзидарә органнары, дәүләт учреждениеләре, оешмалар һәм 

предприятиеләр эшчәнлегендә барлыкка килгән Татарстан Республикасы Архив 

фондының дәүләт өлеше документлары; 

- район, шәһәрнең үткәнен һәм хәзергесен чагылдыручы фотодокументлар; 

- архив бүлеге фондларын тулыландыручы басма, иллюстрацияле һәм башка 

материаллар; 



     - хисап документлары, архив белешмәләре һәм практик эштә кирәкле 

башка материаллар. 

 2. 2. Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлеше документлары милекче 

белән архив бүлеге арасында төзелгән килешү нигезендә архив бүлегенә саклауга 

тапшырыла. 

II. ТӚП БУРЫЧЛАРЫ 

 

 Архив бүлегенең төп бурычлары булып: 

 - Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетын 

мәгълүмати тәэмин итү, Архив фонды документларын үз эшендә куллану; 

 - архив бүлегендә сакланучы Архив фонды документларының сакланышын һәм 

дәүләт исәбен алып баруны тәэмин итү; 

-  Татарстан Республикасы Архив фонды документлары белән архив бүлеген 

туплау; 

- ведомство архивлары һәм ведомствоара архивлар эшчәнлегенә методик- 

оештыру ягыннан җитәкчелек итү, шул исәптән шәхси состав буенча, Башкарма 

комитет һәм муниципаль район учреждениеләренең эшчәнлегендә документларны 

оештыру, башка милек формасындагы оешмаларга аларның архивларын саклауда, 

комплектлаштыруда һәм куллануда ярдәм итү; 

 - архив эше өлкәсендә Татарстан Республикасы учреждениеләре, оешмалары 

һәм предприятиеләре тарафыннан Татарстан Республикасы законнарын һәм башка 

хокукый актларын, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарларын һәм күрсәтмәләрен үтәүне контрольдә тоту тора. 

 

III. ФУНКЦИЯЛӘРЕ 

 

Архив бүлеге үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә: 

- документларны саклауны һәм дәүләт исәбен алып баруны гамәлгә ашыра һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Баш архив идарәсенә 

архив бүлегендә саклана торган фондлар турында белешмәләрне билгеләнгән 

формалар буенча тапшыра; документларны саклауның оптималь шартларын 

булдыру һәм аларның физик сакланышын тәэмин итү буенча чаралар күрә; 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Баш архив 

идарәсе белән килешү  үткәрә һәм Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы Башкарма комитеты раславына архив бүлегенә тапшырылырга тиешле 

учреждениеләр исемлеген тапшыра , әлеге исемлекләрне ачыклау буенча системалы 

эш алып бара, саклауга документлар сайлап алуны оештыра һәм кабул итә; 

- архив бүлегендә сакланучы документларның кыйммәтләренә билгеләнгән 

тәртиптә экспертиза үткәрә; 

- аларда булган мәгълүматны оператив файдалану максатыннан архив бүлеге 

документларына фәнни-белешмә аппаратын булдыра һәм камилләштерә; 

- Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты 

архив бүлегенең актуаль тематика буенча документларның составы һәм эчтәлеге 

турында хәбәр итә, аларның мөрәҗәгатьләрен үти; 



- социаль-икътисади һәм мәдәни-агарту максатларыннан, документларны 

күргәзмәләрдә, радио һәм телевидениедә, вакытлы матбугатта куллана; билгеләнгән 

тәртиптә архив бүлеге документларын аларның фәнни һәм гамәли кулланылышы 

максатыннан учреждение һәм гражданнарга тапшыра; физик һәм юридик затларның 

сорауларын үти; 

- комплектлау чыганаклары -  оешма архивлары эшен оештыру-методик 

җитәкчелек итүне, исәпкә алуны һәм контрольдә тотуны гамәлгә ашыра; 

- учреждениеләр архивлары, аларның эксперт комиссияләре эшен яхшырту, 

шулай ук эшне башкаруның дәүләт системасын һәм документларның 

унификацияләнгән системаларын гамәлгә кертү базасында эш башкаруда 

документлар оештыру буенча чаралар үткәрә; 

- Татарстан Республикасының Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты, 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитетына 

учреждениеләрдә документларны югалту, бозу, законсыз юк итү фактлары, Архив 

фонды һәм архивлар турындагы законнарның башка бозу очраклары турында хәбәр 

итә; 

- даими саклау эшләре тасвирламасын, шәхси состав буенча эшләр 

тасвирламасын, фотодокументлар тасвирламасын, шәхси эшләр тасвирламасын, эш 

номенклатурасын, эш башкару буенча инструкцияләрне, архив турында 

нигезләмәләрне, эксперт-тикшерү комиссиясе турындагы нигезләмәләрне карый һәм 

гамәлгә ашыра, аларны килештерүгә һәм раслауга Татарстан Республикасының 

Архив эше буенча дәүләт комитетының эксперт-тикшерү комиссиясенә тәкъдим 

итә; 

- оешмалар, учреждениеләр архивларының эш тәҗрибәсен өйрәнә һәм 

гомумиләштерә, аларның уңай тәҗрибәсен тарата, ведомство архивларының, 

эксперт комиссияләренең эшен оештыру һәм методикаларын, эш башкаруда 

документлар әйләнешен оештыру мәсьәләләре буенча семинарлар, консультацияләр 

һәм инструктажлар үткәрә; 

- гаризаларны, тәкъдимнәрне һәм шикаятьләрне карый, архив бүлеге 

компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча гражданнарны кабул итә;  

- билгеләнгән тәртиптә учреждениеләр һәм гражданнарга социаль-хокукый 

характердагы белешмәләр, документларның күчермәләрен, өземтәләрен бирә; 

- архив эше һәм эш башкару буенча норматив-методик документларны, 

хезмәтнең прогрессив ысулларын, документар мәгълүматны эшкәртү һәм эзләү 

буенча автоматлаштырылган технологияләрне, алдынгы эш тәҗрибәсен кертә. 

 

IV. ХОКУКЛАРЫ 
 

Архив бүлеге: 

- архив бүлеге компетенциясенә керүче барлык мәсьәләләр буенча Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетын тәкъдим итәргә; 

- учреждениеләрдән архивларның эше һәм торышы һәм эш башкаруда 

документлар әйләнешен оештыру турында кирәкле материалларны алырга; 

- аларның ведомство буйсынуына, Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының Архив эше өлкәсендәге закон һәм башка хокукый актлары 



таләпләренә һәм эш башкаруда документлар әйләнешен оештыруга бәйсез рәвештә, 

учреждениеләрдә үтәлешен тикшерергә; 

- үз компетенциясе чикләрендә учреждениеләргә ведомство архивлары эшендә 

ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү һәм эш башкаруда документлар әйләнешен 

оештыру буенча күрсәтмәләр бирергә; 

- Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты 

тарафыннан эш башкаруда документлар әйләнешен оештыру һәм архив эше 

мәсьәләләре буенча үткәрелә торган киңәшмәләрдә, семинарларда, тикшерүләрдә 

һәм башка чараларда катнашырга; 

- оешмалар, учреждениеләрнең эксперт комиссияләре эшендә катнашырга; 

- Татарстан Республикасы Архив фонды документларын саклау мәсьәләләрен 

хәл итүдә катнашу өчен, учреждениеләр, оешмалар һәм предприятиеләрнең 

ликвидация комиссияләре составында үз вәкиленә  булдырырга; 

- ведомство буйсынуына карамастан, учреждениеләрнең җитәкчеләрен, башка 

вазыйфаи затларны Архив фонды турындагы законнарны бозган өчен 

җаваплылыкка тарту турында мәсьәләне дәүләт хакимияте органнары, Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты һәм хокук саклау 

органнары алдына куярга; 

- Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты 

каравына архив бүлегендә сакланучы документларның сакланышын тәэмин итү, 

учреждениеләрнең, оешмалар архивларының эшен камилләштерү һәм 

учреждениеләрнең эш башкаруында документлар әйләнешен оештыру, берләшкән 

ведомство һәм ведомствоара архивлар, шул исәптән шәхси состав буенча оештыру 

буенча тәкъдимнәр кертергә; эш йөртү документлары проектларын, архив эше һәм 

эш башкару планнары проектларын әзерләүдә һәм тикшерүдә катнашырга хокуклы. 

 

V. ЭШНЕ ОЕШТЫРУ 

 

         6.1.Архив бүлеге җитәкчесе Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан билгеләнә һәм вазыйфадан азат 

ителә. 

        6.2. Архив бүлеге җитәкчесе:  

     - архив бүлеге эшчәнлеген оештыра һәм архив бүлегенә йөкләнгән 

бурычларны үтәү өчен шәхси җавап тота; 

      - Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты, 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитеты каршында архив 

бүлегенең эше һәм архив бүлегенең торышы турында хисап тота; 

      - саклау һәм янгынга каршы режимнарның үтәлешен тәэмин итә, 

документларны саклауның рациональ ысулларын гамәлгә кертә, архив бүлегенең 

җиһаз һәм материалларга булган ихтыяҗын билгели; 

      - учреждениеләргә документларны вакытлыча файдалануга бирү,  архив 

бүлеге бинасында тикшеренүчеләргә эшкә бирү мәсьәләләрен хәл итә; 

6.3. Архив бүлеге эшчәнлеге Татарстан Республикасының Архив эше буенча 

Дәүләт комитеты белән килештерелгән еллык эш планы нигезендә оештырыла. 



6.4.Архив бүлеге каршында иҗтимагый башлангычларда архив эшенең 

оештыру-методик һәм гамәли мәсьәләләрен карау өчен Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан расланган Совет 

төзелә ала. 

         6.5. Архив бүлеге Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

бюджеты һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан субвенцияләр исәбеннән 

тотыла, билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитеты басмаларыннан, шул исәптән архив белешмәләрен, 

күчермәләрен һәм документлардан өземтәләрне таныклау өчен файдалана. Архив 

бүлегенең штат саны Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә. 

       6.6. Документларны саклау таләпләренә җавап бирә торган биналар белән 

тәэмин итү, алар өчен түләү, техник җиһазлар, саклау, транспорт, канцелярия 

товарлары белән тәэмин итү һәм архив бүлеге эше өчен кирәкле башка шартлар 

булдыруны Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитеты башкара. 

       6.7. Архив бүлеге башлыгы алмашынганда эшләрне һәм материалларны 

кабул итү махсус төзелгән комиссия катнашында башкарыла, кабул итү-тапшыру 

акты Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан раслана һәм 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитетына тапшырыла.         

   6.8. Архив бүлеген төзү һәм бетерү Татарстан Республикасының Архив 

эше буенча дәүләт комитеты белән килешү буенча Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


