
 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе  

 вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү турында 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылу сҽбҽпле, «Россия Федерациясендҽ 

җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 37 статьясындагы 5 пунктына, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽ турында» Татарстан Республикасы 

Законының 26 статьясына, Югары Ослан муниципаль районы Уставының 47 

статьясына таянып,  

Югары Ослан муниципаль районы Советы 

карар чыгарды: 

1. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе 

вазыйфасын билҽүгҽ конкурс игълан итҽргҽ һҽм аны Югары Ослан 

муниципаль район Советының 2005 елның 14 ноябрендҽге 11 номерлы 

карары (26.03.2018 ел, № 32-351 үзгҽрешлҽр белҽн) нигезендҽ үткҽрергҽ. 

2. Конкурска документларны 2019 елның 15 мартыннан 3 апреленҽ 

кадҽр Югары Ослан муниципаль районы Советы бинасында (адресы: Югары 

Ослан авылы, Чехов урамы, 18 йорт, муниципаль район Советының оештыру 

бүлеге җитҽкчесе кабинеты, шимбҽ һҽм якшҽмбе көннҽреннҽн тыш, көн саен 

8дҽн 17 сҽгатькҽ кадҽр, тел.2-22-25. 

3. Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы 

муниципаль районнары һҽм шҽһҽр округлары башкарма комитетлары 

җитҽкчелҽре вазыйфаларын билҽүгҽ кандидатураларны карау өчен Конкурс 

комиссиялҽре ҽгъзаларын билгелҽү турында» 2014 елның 22 декабрендҽге 

1164-ПУ номерлы Указы нигезендҽ Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасын билҽүгҽ кандидатураларны карау 

өчен 1 нче кушымта нигезендҽ 6 кеше күлҽмендҽ конкурс комиссиясе 

составын расларга. 

4. Конкурс комиссиясенҽ 2019 елның 4 апреленнҽн алып 2019 елның 8 

апреленҽ кадҽр Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасын билҽүгҽ кандидатларны конкурс 

нигезендҽ сайлап алуны уздырырга һҽм 2019 елның 9 апреленнҽн дҽ соңга 
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калмыйча конкурс нҽтиҗҽлҽрен һҽм муниципаль район Советына 

кандидатлар турында мҽгълүматны тапшырырга. 

5. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн 

контракт проектын № 2 нче кушымта нигезендҽ расларга. 

6. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында һҽм Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 

урнаштырырга. 

7. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны муниципаль район Советы 

аппараты җитҽкчесенҽ йөклҽргҽ. 

 

 

 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы          М.Г. Зиатдинов 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Татарстан Республикасы  

                                                                                       Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                       Советының 2019 елның 12 мартындагы 

                                                                                       43-472 номерлы карарына  

                                                                                                                               1 нче кушымта 

 

Конкурс комиссиясе рәисе 

 

1.   Маврина Лилия Николаевна - Татарстан Республикасы Дҽүлҽт 

Советы секретаре;  

 

Конкурс комиссиясе рәисе урынбасары 

 

2. Осянин Сергей Викторович – Югары Ослан муниципаль районы 

Башлыгы урынбасары; 

 

Конкурс комиссиясе секретаре 

 

3. Яруллин Линар Нургалиевич – дҽүлҽт граждан хезмҽте ветераны; 

 

Конкурс комиссиясе әгъзалары 

 

        1. Шайхутдинов Роман Александрович – Татарстан Республикасы 

Премьер-министры урынбасары - Татарстан Республикасы 

мҽгълүматлаштыру һҽм элемтҽ министры; 

       2. Нефедов Андрей   Александрович   - Татарстан Республикасы 

Президентының территориялҽр белҽн эшлҽү идарҽсе башлыгы урынбасары; 

       3. Муфталиев Нусрат Загидович - «Татмедиа» АҖ филиалы «Волжская 

новь» газетасы редакциясе җитҽкчесе. 
 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      



                                                                                       Татарстан Республикасы  

                                                                                       Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                       Советының 2019 елның 12 мартындагы 

                                                                                       43-472 номерлы карарына  

                                                                                                            2нче кушымта 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

вазыйфасына билгеләнә торган зат белән контракт проекты 

 

«___»__________2019 ел                                                      Югары Ослан авылы 

 

«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, 

«Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставы (алга 

таба-Устав) нигезендҽ эш итүче Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы 

(алга таба – Башлык), бер яктан, һҽм Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасына билгелҽнҽ торган зат (алга таба- 

– Башкарма комитет җитҽкчесе), икенче яктан, түбҽндҽгелҽр турында ҽлеге 

контрактны төзеделҽр. 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Ҽлеге контракт Башкарма комитет җитҽкчесе һҽм җирле үзидарҽ 

органнары арасында хезмҽт һҽм башка мөнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала, закон һҽм 

Устав нигезендҽ ҽлеге контракт якларның хокукларын һҽм бурычларын 

билгели. 

1.2. Башкарма комитет җитҽкчесе законнар, Устав һҽм ҽлеге Контракт 

белҽн билгелҽнгҽн шартларда Башкарма комитет җитҽкчелеге буенча ҽлеге 

Контракт гамҽлдҽ булган чорга вазыйфаларны үз өстенҽ ала. 

2. Контрактның төп шартлары 

2.1. Район Башкарма комитеты җитҽкчесе конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча 

Югары Ослан муниципаль районы Советы вазыйфасына билгелҽнҽ. 

2.2. Башкарма комитет җитҽкчесе муниципаль хезмҽткҽрлҽр булып тора 

һҽм Башкарма комитетны җитҽкли. 

2.3. Башкарма комитет җитҽкчесе үз эшчҽнлегендҽ Югары Ослан 

муниципаль районы Советына хисап тота. 

2.4. Ҽлеге контракт буенча эш Башкарма комитет җитҽкчесе өчен төп эш 

булып тора. 

3. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы өлешендҽ 

Башкарма комитет җитҽкчесенең хокуклары һҽм бурычлары. 

3.1. Башкарма комитет җитҽкчесенең хокуклары һҽм бурычлары 

законнар, Устав, башка муниципаль хокукый актлар һҽм ҽлеге контракт 

белҽн билгелҽнҽ. 

 3.2. Башкарма комитет җитҽкчесе: 



3.2.1. район Башкарма комитеты эшчҽнлеген шҽхси идарҽ итү 

принципларында алып бара һҽм үз компетенциясенҽ кергҽн район Башкарма 

комитеты тарафыннан үз вҽкалҽтлҽрен үтҽү өчен шҽхси җаваплылык тота; 

3.2.2. районның Башкарма комитетын район Советы, район Башлыгы, 

районның башка җирле үзидарҽ органнары һҽм башка муниципаль 

берҽмлеклҽрнең, дҽүлҽт хакимияте органнары, гражданнар һҽм оешмалар 

белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ тҽкъдим итҽ; 

3.2.3. район Советы каравына район бюджеты проектларын һҽм аның 

үтҽлеше турындагы хисапларны тҽкъдим итҽ; 

3.2.4. район Советы каравына районның комплекслы социаль-икътисадый 

үсеше планнары һҽм программалары проектларын һҽм аларның үтҽлеше 

турында хисапларны тҽкъдим итҽ; 

3.2.5. район Советы раславына район Башкарма комитеты структурасы 

проектын кертҽ, район муниципаль учреждениелҽренең структурасын һҽм 

штат расписаниесен раслый; 

3.2.6. район Башлыгы белҽн килешеп, Башкарма комитет җитҽкчесе 

урынбасарларын вазыйфасыннан азат итҽ, алар арасында вазыйфаларны 

бүлҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм район Башкарма комитетының башка 

хезмҽткҽрлҽрен вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ, аларның 

эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата кызыксындыру һҽм дисциплинар 

җаваплылык чаралары куллана; 

3.2.7. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ расланган бюджет нигезендҽ район 

чаралары белҽн эш итҽ; 

3.2.8. район Башкарма комитеты тарафыннан федераль законнар һҽм 

Татарстан Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны гамҽлгҽ ашыра һҽм (яисҽ) тҽэмин итҽ, аларны 

үтҽү өчен шҽхси җавап бирҽ; тиешле законнар нигезендҽ һҽм үтҽү йөзеннҽн 

тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча 

хокукый актлар чыгара; 

3.2.9. район Башкарма комитеты компетенциясенҽ кертелгҽн җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар, шулай ук район Башкарма 

комитеты эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хокукый актлар бастырып 

чыгара; 

3.2.10. район Советына хисап тота, район Советына үзенең эшчҽнлеге һҽм 

Башкарма комитет эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре, шул исҽптҽн район Советы куйган 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү турында еллык отчет тҽкъдим итҽ; 

3.2.11. район Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында халыкка даими 

рҽвештҽ хҽбҽр итҽ, район Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре гражданнарны 

кабул итҽ, айга бер тапкырдан да ким булмаган  гражданнарны кабул итҽ, 

гражданнарның тҽкъдимнҽрен, гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый, алар 

буенча карарлар кабул итҽ; 

3.2.12. дҽүлҽт һҽм башка органнарда район мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү 

һҽм яклау буенча чаралар күрҽ, район Башкарма комитеты исеменнҽн судка 

гариза бирҽ, ышанычнамҽ бирҽ; 

3.2.13. район Советы раславына район Башкарма комитеты органнары 



турында Нигезлҽмҽ проектларын тҽкъдим итҽ; 

3.2.14. муниципаль учреждениелҽр җитҽкчелҽрен вазыйфага билгели һҽм 

вазыйфадан азат итҽ; 

3.2.15. законнар, ҽлеге Устав, район Советы карарлары һҽм төзелгҽн 

контракт нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе «Югары Ослан муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлеге исеменнҽн милек һҽм башка хокук һҽм бурычларны 

алырга һҽм тормышка ашырырга, судта ышанычсыз чыгыш ясарга хокуклы. 

3.4. Башкарма комитет җитҽкчесе бурычлы: 

3.4.1. Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы 

Конституциясен, федераль законнарны һҽм Татарстан Республикасы 

законнарын, Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка 

норматив хокукый актларын, Уставны һҽм башка муниципаль хокукый 

актларын үтҽргҽ, Югары Ослан муниципаль районы Советы карарларын 

үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

3.4.2. гражданнарның һҽм оешмаларның хокукларын һҽм законлы 

мҽнфҽгатьлҽрен саклауны тҽэмин итү; 

3.4.3. законнар, Устав, башка муниципаль хокукый актлар һҽм ҽлеге 

контракт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм рҽвешлҽрдҽ Югары Ослан 

муниципаль районы Башлыгы, Советы, башка җирле үзидарҽ органнары 

белҽн хезмҽттҽшлекне гамҽлгҽ ашыру; 

3.4.4. үз вазифаларын намус белҽн башкарырга; 

3.4.5. үз хезмҽт вазыйфаларын үтҽү өчен кирҽкле квалификация 

дҽрҽҗҽсен тотарга; 

3.4.6. дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган серне 

тҽшкил итүче мҽгълүматларны, шулай ук үз вҽкалҽтлҽрен үтҽүгҽ бҽйле 

рҽвештҽ аңа билгеле булган мҽгълүматларны, шул исҽптҽн гражданнарның 

шҽхси тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки аларның намусына 

һҽм абруена кагылышлы мҽгълүматларны белдермҽскҽ; 

3.4.7. законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽрне 

һҽм тыюларны үтҽргҽ; 

3.4.8. билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе законнарында каралган 

үз гаилҽсе ҽгъзалары һҽм үзе турында белешмҽлҽр бирергҽ; 

3.4.9. дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вҽкалҽтлҽр үтҽү 

өчен бирелгҽн мөлкҽтне сакларга. 

3.5. Үз вҽкалҽтлҽрен тормышка ашырганда Башкарма комитет җитҽкчесе 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килү очракларын бетерергҽ тиеш. 

Башкарма комитет җитҽкчесенең мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ 

яки китерҽ ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килгҽн очракта, 

Башкарма комитет җитҽкчесе бу хакта район Башлыгына язмача хҽбҽр итҽргҽ 

һҽм мондый низагны булдырмау буенча чаралар күрергҽ тиеш. 

3.6. Башкарма комитет җитҽкчесе законнар, Устав, башка муниципаль 

хокукый актлар, ҽлеге контракт белҽн билгелҽнгҽн башка бурычларны үтҽргҽ 

тиеш. 

3.7. Башкарма комитет җитҽкчесе үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда 



«Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ эш итҽргҽ, үз хокукларын тормышка ашырырга һҽм 

бурычларны намус белҽн һҽм акыл белҽн үтҽргҽ бурычлы. 

4. Җирле үзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы өлешендҽ Башкарма комитет җитҽкчесенең 

хокуклары һҽм бурычлары. 

4.1. Җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда Башкарма комитет җитҽкчесе хокуклы: 

4.1.1. федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне, җирле үзидарҽ органнарына аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽре тапшырылган нигезлҽмҽлҽрне, шулай ук федераль законнарда 

һҽм Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн очракларда 

федераль башкарма хакимият органнары һҽм Татарстан Республикасы 

башкарма хакимияте органнары тарафыннан кабул ителгҽн норматив 

хокукый актлар, ҽлеге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр 

буенча карарлар, шулай ук Башкарма комитет эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре 

буенча күрсҽтмҽлҽр бастырып чыгарырга, аны үтҽү аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽк; 

4.1.2. федераль һҽм республика башкарма хакимият органнарыннан, 

аларның территориаль органнарыннан федераль законнар белҽн җирле 

үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру өчен кирҽкле мҽгълүматны соратып алырга; 

4.1.3. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибе турында, 

шулай ук аларны кирҽкле матди ресурслар һҽм финанс чаралары белҽн 

тҽэмин итү турында тҽкъдим белҽн Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте органнарына мөрҽҗҽгать итҽргҽ; 

4.1.4. Уставта каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ аларга тапшырылган 

аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен Югары Ослан муниципаль 

районы Советына үзлҽренең матди ресурсларыннан һҽм финанс 

чараларыннан өстҽмҽ файдалану турында тҽкъдимнҽр кертергҽ; 

4.1.5. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча 

закон талҽплҽрен бозуларны бетерү турында вҽкалҽтле дҽүлҽт органнары 

күрсҽтмҽлҽренҽ суд тҽртибендҽ шикаять бирергҽ; 

4.1.6. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен бирүне күздҽ тоткан федераль законнар 

яисҽ Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ башка хокуклардан 

файдалану. 

4.2. Җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда Башкарма комитет җитҽкчесе бурычлы: 

4.2.1. Башкарма комитетның эшен оештыру, аның үтҽлеше аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽк; 

4.2.2. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру өчен бирелгҽн матди ресурсларның һҽм финанс чараларының 

сакланышын һҽм максатчан кулланылышын тҽэмин итүгҽ, шулай ук ҽлеге 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 



өстҽмҽ кулланыла торган матди ресурсларның һҽм финанс чараларының 

Уставта каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ сакланышын һҽм максатчан 

кулланылуын тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар күрергҽ; 

4.2.3. Россия Федерациясе дҽүлҽт органнарына һҽм (яисҽ) Татарстан 

Республикасының вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына федераль законнар һҽм 

Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне үтҽү 

йөзеннҽн чыгарылган муниципаль хокукый актлар турында белешмҽлҽр 

тапшырырга; 

4.2.4. вҽкалҽтле федераль һҽм республика органнарына законнарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, җирле үзидарҽ органнарына аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре 

тапшырылган тҽртиптҽ, ҽлеге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру турында хисап 

тапшырырга; 

4.2.5. җирле үзидарҽ органнарына федераль һҽм республика законнары 

белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны тикшереп 

торуны гамҽлгҽ ашырганда дҽүлҽт хакимияте органнарына ярдҽм итҽргҽ; 

4.2.6. җирле үзидарҽ органнары яисҽ җирле үзидарҽнең вазыйфаи 

затлары тарафыннан федераль һҽм республика законнары белҽн 

тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча 

вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарының язма күрсҽтмҽлҽрендҽ күрсҽтелгҽн федераль 

һҽм республика законнары талҽплҽрен бозуларны бетерүгҽ юнҽлдерелгҽн 

чаралар күрергҽ; 

4.2.7. вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыруга талҽп ителҽ торган финанс чыгымнарын исҽп-хисаплауны 

тапшырырга; 

4.2.8. җирле үзидарҽ органнары тарафыннан аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруны туктату турында федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн срокларда матди ресурсларны 

һҽм файдаланмаган финанс чараларын кире кайтарырга; 

4.2.9. федераль законнар яисҽ Татарстан Республикасы законнары белҽн 

билгелҽнгҽн шартлар туганда һҽм тҽртиптҽ җирле үзидарҽ органнарына 

аларны гамҽлгҽ ашыруны туктатуга юнҽлдерелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре 

тапшырылган чараларны кабул итҽргҽ. 

5. Район Башлыгының хокуклары һҽм бурычлары 

5.1. Башлык хокуклы: 

5.1.1. Башкарма комитет җитҽкчесеннҽн Россия Федерациясе 

Конституциясен, Татарстан Республикасы Конституциясен, федераль 

законнарны, Татарстан Республикасы законнарын, Россия Федерациясенең 

һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актларын, Югары 

Ослан муниципаль районы Советының Уставын, карарларын үтҽгҽндҽ үз 

бурычларын үтҽргҽ талҽп итҽргҽ; 

5.1.2. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан мҽҗбүри үтҽлергҽ тиешле йөклҽмҽ бирергҽ; 

5.1.3. Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы, Совет рҽисе 

вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру өчен кирҽкле бҽялҽмҽлҽрне, документларны, 

белешмҽ һҽм башка мҽгълүматны, шул исҽптҽн соратып алына торган 



Башкарма комитет эшчҽнлеген контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру белҽн 

бҽйле рҽвештҽ, яки килештерелгҽн башка сроклардан соратып алырга; 

5.1.4. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ законнар һҽм муниципаль хокукый 

актлар нигезендҽ бүлҽклҽү чараларын кулланырга; 

5.1.5. Башкарма комитет җитҽкчесен закон нигезендҽ хезмҽт 

вазыйфаларын тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен дисциплинар җаваплылыкка 

тартырга; 

5.1.6. Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан ҽлеге контракт 

шартларын җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы өлешендҽ 

бозуга бҽйле рҽвештҽ ҽлеге контрактны вакытыннан алда өзү турында судка 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ; 

5.2. Район Башлыгы Башкарма комитет җитҽкчесенең законнарда, 

муниципаль хокукый актларда һҽм ҽлеге контрактта каралган хокукларын 

һҽм гарантиялҽрен гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итү буенча чаралар күрҽ. 

5.3. Башлык Башкарма комитет җитҽкчесенең билҽгҽн вазыйфасыннан 

(вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ юл куймаска) медицина бҽялҽмҽсе нигезендҽ, 

федераль законнар һҽм башка норматив хокукый актлар белҽн вҽкалҽтле 

органнар һҽм вазыйфаи затлар талҽплҽре буенча, һҽм законнарда каралган 

башка очракларда үз вазыйфаларын башкару өчен каршы килмҽүлҽрне 

ачыклаганда һҽм Башкарма комитет җитҽкчесенең вазыйфаларын 

башкаруына юл куймаска тиеш. 

5.4. Район Башлыгының Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн үзара 

хезмҽттҽшлек буенча башка вҽкалҽтлҽре законнар, Устав һҽм башка 

муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

6. Хезмҽт өчен түлҽү һҽм Башкарма комитет җитҽкчесенең эш вакыты 

режимы. 

6.1. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ гамҽлдҽге законнар һҽм Югары 

Ослан муниципаль районы Советының норматив хокукый актлары нигезендҽ 

акча түлҽнҽ. 

6.2. Башкарма комитет җитҽкчесе тҽртипкҽ салынмаган эш көне 

шартларында үз эшчҽнлеген алып бара. 

 

7. Башкарма комитет җитҽкчесе үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруның 

социаль-көнкүреш шартлары һҽм башка шартлары. 

7.1. Хезмҽт вазыйфаларын башкару өчен җирле бюджет акчалары 

хисабына Башкарма комитет җитҽкчесенҽ хезмҽт автомашинасы, мобиль 

элемтҽ чаралары бирелҽ. 

7.2. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ командировка чыгымнары каплана, 

башка түлҽүлҽр башкарыла, шулай ук ел саен түлҽнҽ торган отпуск һҽм 

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгының законнар һҽм норматив 

хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн башка гарантиялҽр бирелҽ. 

 

8. Башкарма комитет җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакыты. 

8.1. Башкарма комитет җитҽкчесе ҽлеге контракт төзелгҽн көннҽн үз 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга керешҽ. 



Ҽлеге контракт Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасына (яңа 

чакырылыш район Советы эшли башлаган көнгҽ кадҽр)  билгелҽү турында 

Карар кабул иткҽн Югары Ослан муниципаль районы Советы вҽкалҽтлҽре 

вакытына төзелҽ. 

8.2. Башкарма комитет җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда 

туктатыла: 

8.2.1. үлем; 

8.2.2. үз телҽге белҽн эштҽн китү; 

8.2.3. ҽлеге статьяның 2 пункты нигезендҽ контрактны өзү; 

8.2.4. гамҽлдҽге законнар нигезендҽ вазыйфадан читлҽштерү; 

8.2.5. суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез дип тану яки чиклҽнгҽн эшкҽ 

сҽлҽтсез дип тану; 

8.2.6. суд тарафыннан  билгесез дип игълан итү яки үлгҽн дип тану; 

8.2.7. суд гаеплҽү карары законлы үз көченҽ керү; 

8.2.8. Россия Федерациясеннҽн даими яшҽү урынына чыгу; 

8.2.9. Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дҽүлҽте 

гражданлыгы туктатылу - Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ 

катнашучы, аның нигезендҽ чит ил гражданы районның җирле үзидарҽ 

органнарына сайланырга, чит ил гражданын сатып алырга яисҽ аларга яшҽү 

төрен яисҽ Россия Федерациясенең халыкара килешүе катнашучысы 

булмаган чит ил дҽүлҽте территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслаучы 

башка документ алырга хокуклы, аның нигезендҽ Россия Федерациясе 

гражданы, чит ил дҽүлҽте гражданлыгы булган Россия Федерациясе 

гражданы, Россия Федерациясе гражданы, чит ил гражданы, районның җирле 

үзидарҽ органнарына сайланырга хокуклы; 

8.2.10. хҽрби хезмҽткҽ яки аны альтернатив граждан хезмҽтенҽ 

алмаштыруга җибҽрү; 

8.2.11. районның федераль законнар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

үзгҽртеп коруы, шулай ук район бетерелгҽндҽ; 

8.2.12. район чиклҽрен үзгҽртү нҽтиҗҽсендҽ килеп чыккан 

сайлаучыларның санын 25 проценттан артыгракка арттыру; 

8.2.13. Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен башкаручы Башлык 

вазыйфасына керешү. 

8.3. Югары Ослан муниципаль районы Советы вҽкалҽтлҽре срогы 

чыккач яки аның вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату сҽбҽпле, Башкарма 

комитет җитҽкчесе Башкарма комитетның яңа җитҽкчесен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ билгелҽгҽнчегҽ кадҽр үз вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруны һҽм 

аның белҽн контракт төзүне дҽвам итҽ. 

8.4. Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн Контракт якларның килешүе 

буенча яки гариза нигезендҽ суд тҽртибендҽ өзелергҽ мөмкин: 

8.4.1. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы, шулай ук 

Уставның 45 статьясында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, 

район Советы яисҽ район Башлыгы контракт шартларын бозуга бҽйле 

рҽвештҽ; 

8.4.2.  Татарстан Республикасы Президенты - район җирле үзидарҽ 



органнарына федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары 

белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга 

кагылышлы, шулай ук Уставның 45 статьясында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне 

үтҽмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, контракт шартларын бозуга бҽйле; 

8.4.3. Башкарма комитет җитҽкчесе- район җирле үзидарҽ органнары һҽм 

(яки) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан 

контракт шартлары бозылуга бҽйле рҽвештҽ; 

8.5. Яклар ризалыгын күздҽ тоткан очракларда контрактны вакытыннан 

алда өзү турындагы тҽкъдим язма рҽвештҽ контрактның туктатылганчы ике 

атнадан да соңга калмыйча башка якка юнҽлдерелергҽ тиеш. 

 

9. Якларның җаваплылыгы 

9.1. Ҽлеге контракт шартларын үтҽмҽгҽн һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн 

өчен яклар гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җаваплы. 

9.2. Башкарма комитет җитҽкчесе «Югары Ослан муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлеге, Башкарма комитет тарафыннан китерелгҽн зыян өчен 

тулы матди җаваплылык тота.  

9.3. Башкарма комитет җитҽкчесе федераль законнар нигезендҽ, җирле 

үзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы 

законнары белҽн бүлеп бирелгҽн «Югары Ослан муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ бирелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

тиешенчҽ башкармаган яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен җаваплы. 

9.4. Башлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу чорында Башкарма 

комитет җитҽкчесенең билҽгҽн вазыйфасыннан читлҽштерергҽ хокуклы. Шул 

ук вакытта Башкарма комитет җитҽкчесенҽ билҽгҽн вазифадан азат ителүнең 

барлык вакытына акча түлҽү саклана. 

 

10.  Контрактны үзгҽртү һҽм өзү. Бҽхҽслҽрне чишү. 

10.1. Һҽр яктан, Югары Ослан муниципаль районы Советы карары белҽн 

расланганнан соң, контрактка теркҽлгҽн өстҽмҽ килешү белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ торган ҽлеге контрактны үзгҽртү (аныклау) яки өстҽү 

турындагы мҽсьҽлҽне икенче як алдында куярга хокуклы. 

10.2. Яклар арасындагы бҽхҽслҽр гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ хҽл ителҽ. 

11. Контрактның гамҽлдҽ булу вакыты. 

11.1. Ҽлеге контракт ҽлеге контрактның 8.1 пункты нигезендҽ Башкарма 

комитет җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре срогы чыкканнан соң Башкарма 

комитетның яңа җитҽкчесен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽгҽнче һҽм аның 

белҽн контракт төзегҽч гамҽлдҽ була. Башкарма комитетның яңа җитҽкчесе 

белҽн контракт төзелгҽн көннҽн ҽлеге контрактның гамҽлдҽ булуы туктатыла 

һҽм Башкарма комитет җитҽкчелеге вҽкалҽтлҽре Башкарма комитетның яңа 

җитҽкчесенҽ күчҽ. 

11.2. Аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы өлештҽ 

Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн Контракт аның вҽкалҽтлҽре вакыты 

дҽвамында гамҽлдҽ була, лҽкин ҽлеге вҽкалҽтлҽр билгеле бер вакытка ия 



булса, аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽренең гамҽлдҽ булу срогы да артык булмый. 

11.3. Ҽлеге контрактның гамҽлдҽ булуы Башкарма комитет 

җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре законнар һҽм ҽлеге контрактның 8.2 пункты 

нигезендҽ вакытыннан алда туктатылган көннҽн (ҽлеге контрактның 11.1 

пункты белҽн билгелҽнгҽн срок) вакытыннан алда туктатыла. 

12. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре 

12.1. Ҽлеге контракт аны яклар кул куйган көннҽн үз көченҽ керҽ. 

12.2. Вҽкалҽтлҽр срогы чыкканнан соң йҽ вакытыннан алда вҽкалҽтлҽр 

туктатылганнан соң Башкарма комитет җитҽкчесе кабул итү-тапшыру актына 

яңа билгелҽнгҽн Башкарма комитет җитҽкчесенҽ яисҽ аның вазыйфаларын 

вакытлыча башкаручы затка алар аның карамагында булган барлык 

мөхерлҽрне, штампы, финанс һҽм башка документлар, сейфлардан 

ачкычларны тапшырырга тиеш. 

1.3. Ҽлеге контракт бер үк юридик көчкҽ ия өч нөсхҽдҽ төзелде, алар саклана: 

бер нөсхҽ – Башкарма комитетның оештыру бүлегендҽ (Башкарма комитет 

җитҽкчесенең шҽхси эшендҽ), бер нөсхҽ – Башлыкта, бер нөсхҽ – Башкарма 

комитет җитҽкчесендҽ. 

Якларның имзалары һҽм реквизитлары: 

Башлык___________________________

_ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
(имза) (ФИО) 

Башкарма комитет җитҽкчесе 

__________________ 

 

Паспорт мҽгълүматлары: 

_______________ 

__________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 
(имза) (ФИО) 

 


