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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының «Балалар-

яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль 

бюджет ӛстәмә белем бирү 

учреждениесе исемен үзгәртү һәм 

Уставын раслау турында 

 

Россия Федерациясе Гражданнар кодексы, «Коммерцияле булмаган 

оешмалар турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль 

законы, «Ӛстәмә белем бирү дәүләт учреждениеләре исемен үзгәртү турында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 21 

гыйнварындагы 28 номерлы карары, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының «Балык Бистәсе муниципаль 

районының муниципаль учреждениеләрен оештыру, үзгәртеп кору, тибын 

үзгәртү һәм бетерү, шулай ук Балык Бистәсе муниципаль районының 

муниципаль учреждениеләре уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү 

турында» 2010 елның 12 ноябрендәге 234пи номерлы карары, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставына нигезләнеп КАРАР 

БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының  

«Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль бюджет ӛстәмә белем бирү 

учреждениесенең атамасын Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының «Спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе атамасына 

алмаштырырга.  

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

«Спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе Уставын расларга. 

3. Үз кӛчен югалткан дип танырга:  

    Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

«Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль бюджет ӛстәмә белем бирү 

учреждениесе уставын яңа редакциядә раслау турында» 12.12.2014 елның 207пи 

номерлы карары; 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 



районы «Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль бюджет ӛстәмә белем 

бирү учреждениесе исемен үзгәртү турында» 2015 елның 19 ноябрендәге 333пи 

номерлы карары; 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы «Балалар – яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль бюджет ӛстәмә 

белем бирү учреждениесе уставына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 26 

июнендәге 141пи номерлы карары. 

4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Спорт 

мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе директорын Россия Федераль 

салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 18 нче номерлы районара 

инспекциясендә Уставны закон белән билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә 

алуны тәэмин итәргә.  

5. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының Интернет-телекоммуникация челтәрендәге http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru  веб-адресы буенча урнашкан рәсми сайтында һәм Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы 

буенча урнашкан Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында урнаштырырга. 

6.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» муниципаль казна учреждениесе 

җитәкчесе Шакиров И.З. йӛкләргә. 

 

 

Җитәкче                  Р.Л. Исланов 
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Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты  

2019 елның 25 мартындагы 

115пи карары белән 

расланган 

 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе   

_________ Р. Л. Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

«Спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе 

Уставы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ш.т.п. Балык Бистәсе 

                                                     2019 ел 

  



 

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

1.1.  Әлеге Устав Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының «Спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе эшчәнлеген 

регламентлаштыра (алга таба-текст буенча-Учреждение). 

Учреждение Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы хакимиятенең 

2000 елның 27 гыйнварындагы 20 номерлы карары нигезендә оештырылган. 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Балалар-

яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль ӛстәмә белем бирү учреждениесе 

исемен үзгәртү турында» гы 2007 елның 4 декабрендәге 191-пи номерлы карары 

нигезендә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

«Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль ӛстәмә белем бирү 

учреждениесе дип үзгәртелә. Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Балаларга ӛстәмә белем бирүче «Балалар-яшүсмерләр 

спорт мәктәбе» муниципаль учреждениесенең тибын үзгәртү турында»гы 2011 

елның 17 мартындагы 51 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районының «Балалар – яшүсмерләр спорт мәктәбе» 

муниципаль бюджет ӛстәмә белем бирү учреждениесе дип үзгәртелде. Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 12.12.2014 ел, № 207пи 

карары белән Балаларга ӛстәмә белем бирүче «Балалар - яшүсмерләр спорт 

мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе уставы яңа редакциядә расланды. 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балаларга ӛстәмә белем бирүче «Балалар-яшүсмерләр спорт 

мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенең исемен үзгәртү турында»гы 

2015 елның 19 ноябрендәге 333 номерлы карары нигезендә Устав яңа редакциядә 

расланды. 

1.2. Учреждениенең рус телендә тулы рәсми исеме: Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

Учреждениенең рус телендә кыскартылган исеме: МБУ «Спортивная 

школа». 

татар телендә тулы рәсми исеме: Татарстан  Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының «Спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе. 

Учреждениенең рус телендә кыскартылган исеме: «Спорт мәктәбе»  МБУ. 

1.3.     Учреждениенең урнашкан урыны: 

1.3.1. Учреждениенең юридик (почта) адресы: 422650, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, ш.т.п. Балык Бистәсе, Ленин 

урамы, 83В йорты. 

1.3.2.   Учреждениенең факттагы адресы: 422650, Татарстан Республикасы, 

Балык Бистәсе муниципаль районы, ш.т.п. Балык Бистәсе, Ленин урамы, 83В 

йорты. 

Спорт эшчәнлеге түбәндәге адреслар буенча башкарыла: 

422650, Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, ш.т.п. 

Балык Бистәсе, Ленин урамы, 83В йорты. 



422650, Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, ш.т.п. 

Балык Бистәсе, З.Шәймарданов урамы,84А йорты.   

1.4. Учреждениенең оештыру-хокукый формасы: Учреждение. 

Учреждениенең тибы: бюджет.   

1.5. Тӛре – спорт мәктәбе. 

1.6. Гамәлгә ашырыла торган программалар тӛрләре: физик культура һәм 

спорт ӛлкәсендә спорт әзерлеге программалары. 

1.7. Учреждениене оештыручы - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты. Милекче функцияләрен һәм 

вәкаләтләрен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты (алга таба – Оештыручы) башкара. Учреждение Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Яшьләр сәясәте, спорт 

һәм туризм бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең ведомство буйсынуында 

тора. Учреждениегә беркетелгән муниципаль милек белән идарә итү һәм эш итү 

вәкаләте бирелгән орган булып Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының Мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасы (алга таба – 

Мӛлкәт белән идарә итүче) тора. 

1.8.Оештыручының урнашу урыны (юридик һәм факттагы адрес): 

1.8.1.Юридик (почта) адресы: 422650, Татарстан Республикасы, Балык 

Бистәсе муниципаль районы, ш.т.п. Балык Бистәсе, Ленин урамы, 48 йорты. 

1.8.2. Факттагы адресы: 422650, Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе 

муниципаль районы, ш.т.п. Балык Бистәсе, Ленин урамы, 48 йорт. 

1.9. Үз эшчәнлегендә Учреждение Россия Федерациясе Конституциясе һәм 

Татарстан Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы спорт министрлыгы, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты, Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты, Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр сәясәте, 

спорт һәм туризм бүлеге норматив-хокукый актларына һәм әлеге Уставка 

нигезләнеп эш итә.  

1.10. Учреждение юридик зат булып тора, мӛстәкыйль баланска, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән тәртиптә лицевой счетка ия. 

Учреждениенең түгәрәк мӛһере, штамплары, билгеләнгән үрнәктәге элмә 

тактасы бар. Учреждение үз исеменнән шартнамәләр тӛзергә, мӛлкәти һәм шәхси 

мӛлкәти булмаган хокуклар сатып алырга һәм йӛкләмәләргә ия булырга, судта, 

арбитраж һәм третей судларында гариза бирүче һәм җавап бирүче булырга 

хокуклы. 

1.11. Учреждение Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнары, норматив хокукый актлар һәм әлеге устав белән билгеләнгән 

чикләрдә кадрлар, фәнни-методик, финанс, хуҗалык һәм башка тӛр эшчәнлек 

сайлап алуда һәм урнаштыруда мӛстәкыйльлеккә ия. 

1.12. Учреждение үз йӛкләмәләре буенча, аның мӛлкәт белән оператив 

идарә итү хокукындагы барлык мӛлкәте белән, шул исәптән керем китерә торган 

эшчәнлектән алынган керемнәр хисабына алынган мӛлкәт, әлеге мӛлкәт хуҗасы 

тарафыннан учреждениегә беркетелгән аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәттән 



тыш, яки учреждение тарафыннан аның мӛлкәте, шулай ук күчемсез милекче 

тарафыннан бүлеп бирелгән акчалар хисабына сатып алынган булса да, ул 

учреждениенең оператив идарәсенә нинди нигезләр буенча керүенә һәм аның 

нинди акчалар хисабына сатып алынуына карамастан, җавап бирә. 

1.13. Учреждениедә сәяси партияләр, дини оешмалар (берләшмәләр) тӛзү 

һәм аларның эшчәнлеге рӛхсәт ителми.  

1.14.  Учреждениедә, балалар инициативасы буенча, нигезләмәләр 

нигезендә эш итүче балалар иҗтимагый берләшмәләре һәм оешмалары 

оештырыла ала.  

1.15. Учреждение хезмәткәрләре мәҗбүри законнар белән билгеләнгән 

тәртиптә периодик медицина тикшерүен һәм аттестацияне узалар. 

1.16. Учреждениенең филиал турындагы Нигезләмәсе нигезендә аның 

функцияләрен тулысынча яки аларның бер ӛлешен гамәлгә ашыручы 

филиаллары булырга мӛмкин. Филиаллар законнар белән билгеләнгән тәртиптә 

оештырыла һәм бетерелә.  Филиаллар юридик затлар булып тормый, учреждение 

милке белән куллана һәм Учреждение Уставы һәм филиал турында үзе раслаган 

Нигезләмә нигезендә эшли. Филиаллар җитәкчеләре Учреждение тарафыннан 

билгеләнәләр һәм аның ышанычнамәсе нигезендә эш итәләр. Филиаллар үз 

хокукый сәләтләренә ия түгел һәм судта гариза бирүче яки җавап бирүче була 

алмый. 

1.17. Учреждениедә дисциплина балалар һәм хезмәткәрләрнең кешелек 

абруен хӛрмәт итү нигезендә тӛзелә. Укучыларга карата физик һәм психологик 

кӛч куллану рӛхсәт ителми. 

1.18. Учреждениенең укучылар һәм аларның ата-аналары (законлы 

вәкилләре) белән мӛнәсәбәтләре әлеге Устав һәм алар арасында тӛзелгән 

килешүләр нигезендә тӛзелә һәм җайга салына. 

1.19. Учреждение түбәндәгеләрнең ачыклыгын тәэмин итә:  

1.19.1. информация ӛлешендә: 

- Учреждениене оештыру датасы, гамәлгә куючысы, учреждениенең һәм 

аның филиалларының урнашу урыны, эш режимы, эш графигы, элемтә ӛчен 

телефоннар һәм электрон почта адреслары турында; 

- Учреждениенең структурасы һәм идарә итү органнары турында; 

- уку предметлары, курслары, дисциплиналар (модульләре), практикаларны 

күрсәтеп Учреждениедә гамәлгә ашырыла торган программалар турында; 

- гамәлгә ашырыла торган программалар буенча федераль бюджетның, 

республика бюджетының, җирле бюджетның бюджет ассигнованиеләре һәм 

физик һәм (яисә) юридик затлар акчалары исәбеннән килешүләр буенча 

укучылар саны турында; 

- Учреждениенең директоры, аның урынбасарлары, филиал җитәкчеләре 

турында; 

- белем дәрәҗәсе, квалификациясе һәм эш тәҗрибәсен күрсәтеп 

хезмәткәрләрнең персональ составы турында; 

- эшчәнлекне матди-техник тәэмин итү (шул исәптән спорт объектлары, 

укыту һәм тәрбия чаралары булу, туклану һәм укучыларның сәламәтлеген саклау 

шартлары, мәгълүмати системаларга һәм мәгълүмати-телекоммуникацион 



челтәрләргә керү мӛмкинлеге турында, укучыларның керү мӛмкинлеге тәэмин 

ителә торган Электрон мәгариф ресурслары турында); 

- федераль бюджетның, Татарстан Республикасы бюджетының, җирле 

бюджетның бюджет ассигнованиеләре, физик һәм (яисә) юридик затлар 

акчалары исәбеннән белем алу турындагы шартнамәләр буенча финанс белән 

тәэмин ителә торган спорт эшчәнлеге күләме турында; 

- финанс һәм матди чаралар керү һәм финанс елы йомгаклары буенча 

аларны тоту турында; 

- чыгарылыш сыйныф укучыларын эшкә урнаштыру турында; 

1.19.2. күчермәләр ӛлешендә:  

- Учреждение Уставы; 

- спорт эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензияләр (кушымталар белән); 

- Учреждениенең Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә 

расланган финанс-хуҗалык эшчәнлеге планы яки бюджет сметасы; 

- локаль  норматив  актлар, укучыларның эчке тәртип кагыйдәләре, эчке 

хезмәт тәртибе кагыйдәләре, коллектив договоры; 

1.19.3. үз-үзеңне тикшерү нәтиҗәләре турында хисап; 

1.19.4. түләүле хезмәтләр күрсәтү тәртибе, шул исәптән түләүле хезмәтләр 

күрсәтү турында шартнамә, һәр программа буенча укыту бәясен раслау турында 

документ; 

1.19.5. Россия Федерациясе законнары нигезендә һәм Учреждение карары 

буенча урнаштыруга мәҗбүри булган башка мәгълүмат. 

Әлеге пунктта күрсәтелгән мәгълүмат һәм документлар, әгәр алар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә дәүләт серен һәм закон белән саклана торган 

башка серне тәшкил итә торган белешмәләргә кертелмәсә, «Интернет» 

челтәрендәге учреждениенең рәсми сайтында урнаштырылырга һәм алар 

барлыкка килгән кӛннән соң ун эш кӛне эчендә яңартылырга һәм аларга тиешле 

үзгәрешләр кертелергә тиеш. 

1.20. Учреждение билгеләнгән тәртиптә лицевой счетлар ачарга хокуклы. 

 

II. УЧРЕЖДЕНИЕНЕҢ МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ, ПРЕДМЕТЫ 

ҺӘМ ЭШЧӘНЛЕК ТӚРЛӘРЕ, ХОКУКЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ 

 

2.1. Учреждениенең максаты-халыкның тӛрле тӛркемнәре арасында физик 

культура һәм массакүләм спортны үстерү, шулай ук Татарстан Республикасы 

һәм Россия Федерациясе җыелма командалары составына керергә сәләтле югары 

класслы спортчыларны әзерләү.  

2.2.  Учреждениенең бурычлары: 

Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе җыелма командалары 

составына керергә мӛмкинлек бирә торган югары тотрыклы нәтиҗәләргә ирешү 

ӛчен перспективалы спортчыларның оптималь санын махсуслаштырылган спорт 

әзерлегенә җәлеп итү; 

спорт белән шӛгыльләнүчеләрне мӛмкин кадәр күбрәк системалы рәвештә 

спорт белән шӛгыльләнүгә җәлеп итү; 



спортчыларның физик, мораль-әхлакый сыйфатларын һәм ихтыяр кӛчен 

тәрбияләү; 

шӛгыльләнүчеләрнең сәламәтлек торышын яхшырту; 

спортчыларның физик әзерлек дәрәҗәсен һәм спорт нәтиҗәләрен күтәрү; 

яшьләр арасында начар гадәтләрне һәм хокук бозуларны кисәтү. 

2.3.Учреждениенең эшчәнлек предметы булып учреждениенең 

максатларына ирешүгә юнәлтелгән хезмәт күрсәтү, физик культура һәм спорт 

ӛлкәсендәге эшләр башкару тора. 

2.4. Учреждениенең тӛп эшчәнлек тӛре булып «Физик культура һәм спорт» 

тора. 

Эшчәнлекнең тӛп тӛре буенча муниципаль бирем кысаларында Учреждение 

законнар белән билгеләнгән тәртиптә түбәндәге хезмәтләр һәм эшләр күрсәтүне 

башкара: 

спорт тӛрләре буенча спорт әзерлеге программаларын тормышка ашыру; 

начар ишетүчеләр спорты буенча спорт әзерлеге; 

интеллектуаль кимчелекләре булган затлар спортына әзерлек; 

терәк-хәрәкәт аппараты зарарланган затлар спортына әзерлек; 

сукырлар спортына әзерлек; 

спорт ярышларында спорт әзерлеге үтүче затларның катнашуын тәэмин итү; 

спорт ярышларында җыелма командаларның катнашуын тәэмин итү; 

медик-тернәкләнү (реабилитация) чаралары, тестлар, тирәнтен медицина 

тикшерүе узу; 

чикләнгән вакыт эчендә ирекле файдалану ӛчен ябык спорт объектларына 

керү мӛмкинлеген тәэмин итү; 

спорт-сәламәтләндерү этабын үткәрү. 

2.5. Муниципаль йӛкләмә нигезендә эшчәнлекне тормышка ашырудан тыш, 

Учреждение үз теләге белән аның тӛп эшчәнлегенә караган хезмәтләр 

күрсәтергә, гражданнар һәм юридик затлар ӛчен түләү һәм федераль законнарда 

билгеләнгән тәртиптә бер үк тӛрле хезмәтләр күрсәткәндә бертӛрле хезмәтләр 

күрсәтергә хокуклы, шул исәптән:  

а) 2.4 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәтләр (эшләр), аларны 

муниципаль биремнән тыш биргәндә;  

б) эшчәнлекнең тӛп тӛрләре чикләрендә муниципаль хезмәт күрсәтүләргә 

ӛстәмә булган муниципаль хезмәтләр исемлегенә кермәгән хезмәтләр: 

2.6. Учреждениенең тӛп максатына ирешүгә хезмәт итә торган очракта гына 

Учреждение эшкуарлык һәм башка керем китерүче эшчәнлекне башкара ала.  

2.7. Эшчәнлекнең тӛп тӛрләрен тормышка ашыру кысаларында Учреждение 

түбәндәге функцияләрне тормышка ашыра: 

2.7.1. учреждениедә үстерелә торган спорт тӛрләре буенча спорт әзерлеге 

программаларын эшләү, раслау һәм тормышка ашыру.           

2.7.2. эш программаларын, уку планнарын, календарь укыту графикларын, 

башка компонентларны, шулай ук бәяләү һәм методик материалларны эшләү һәм 

раслау. 

2.7.3. спортчыларны әзерләүнең индивидуаль планнарын эшләү һәм раслау. 



2.7.4. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы физкультура һәм 

спорт чараларының бердәм календарь планына кертелгән чараларны гамәлгә 

ашыру. 

2.7.5. физик культура һәм спорт буенча дәресләр үткәрү. 

2.8. Учреждение ӛчен муниципаль йӛкләмә Оештыручы тарафыннан 

билгеләнгән тәртиптә әлеге Уставта каралган тӛп эшчәнлек тӛрләре нигезендә 

тӛзелә һәм раслана.. 

2.9. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында 

билгеләнгән тәртиптә Учреждение түбәндәге хокукларга ия:  

2.9.1  юридик һәм физик затлар белән Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнарына, шулай ук учреждениенең максатлары, предметы һәм 

эшчәнлек тӛрләренә каршы килми торган шартнамәләр тӛзергә.  

2.9.2  Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары һәм 

әлеге Уставта билгеләнгән максатлар нигезендә үз эшчәнлегенең эчтәлеген һәм 

конкрет рәвешләрен билгеләргә.  

2.9.3 Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында 

билгеләнгән тәртиптә Оештыручы белән килешеп, Учреждениенең эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле структур бүлекчәләрне тӛзергә.  

2.9.4 килешүләр, контрактлар нигезендә барлык ӛлкәләрдә дә дәүләт 

органнары, башка предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар һәм гражданнар 

белән үз мӛнәсәбәтләрен тӛзергә. 

2.9.5 Оештыручы белән килешү буенча үз эшчәнлегеңне планлаштыру һәм 

үсеш перспективаларын билгеләргә.  

2.9.6 Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында 

билгеләнгән тәртиптә халыкара хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру һәм тышкы 

икътисадый эшчәнлекне Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан 

Республикасының халыкара килешүләре нигезендә алып барырга.  

2.9.7 спорт әзерлеге федераль стандартлар таләпләренә туры китереп, 

биналарны матди-техник яктан тәэмин итәргә. 

2.9.8 үз-үзеңне тикшерү үткәрергә, спорт әзерлеге сыйфатын бәяләүнең эчке 

системасы эшләвен тәэмин итәргә.  

2.9.9  методик эш оештыру, шул исәптән конференцияләр, һәм семинарлар 

оештыру үткәрергә.  

2.9.10 халыкка, предприятиеләргә, учреждениеләргә һәм оешмаларга 

түләүле ӛстәмә хезмәтләр күрсәтергә хокуклы. Түләүле хезмәтләр бюджет 

акчаларыннан финанслана торган спорт мәктәбенең тӛп эшчәнлеге урынына 

күрсәтелергә тиеш түгел. 

2.10 Учреждение Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнарына, учреждение эшчәнлеге максатларына һәм предметына каршы 

килми торган башка хокукларны гамәлгә ашыра.  

2.11 Учреждение бурычлары:  

2.11.1 Оештыручы тарафыннан тӛзелгән һәм расланган муниципаль 

йӛкләмәне үтәргә; 



2.11.2 учреждение хезмәткәрләре ӛчен куркынычсыз хезмәт шартларын 

булдыру һәм аларны социаль яклауны гамәлгә ашыру; Спорт әзерлеге узуның 

куркынычсыз шартларын тәэмин итү буенча чаралар күрергә; 

2.11.3  гамәлдәге законнар һәм тиешле локаль акт нигезендә учреждение 

эшчәнлеге турында мәгълүматның ачыклыгын һәм һәркем ӛчен чикләнмәгән 

булуын тәэмин итәргә; 

2.11.4 Учреждение биналарында мӛлкәтне һәм матди кыйммәтләрне 

саклауны тәэмин итәргә; 

2.11.5 Учреждение хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрүне тәэмин 

итү. 

2.11.6 Учреждениенең спортчыларына Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә спорт исемнәре һәм спорт 

разрядлары бирүне тәэмин итәргә; 

2.11.7 спорт әзерлегенең федераль стандартлары таләпләрен үтәргә; 

2.11.8  спорт әзерлеге программалары нигезендә сайлап алынган спорт тӛре 

(спорт дисциплиналары) буенча тренер (тренерлар) җитәкчелегендә спорт 

әзерлеге белән шӛгыльләнүче зат тарафыннан тулы күләмдә һәм сыйфатлы итеп 

үтүне тәэмин итәргә; 

2.11.9 спорт әзерлеген үтүче затларның сәламәтлеге торышына табиб 

контролен гамәлгә ашырырга; 

2.11.10 спортта допингны булдырмау һәм аңа каршы кӛрәш чараларын 

гамәлгә ашыру, шул исәптән ел саен спорт әзерлеген үтүче затлар белән чаралар 

үткәрү, спорттагы допинг нәтиҗәләре турында спортчылар сәламәтлеге ӛчен 

зарары, допингка каршы кагыйдәләрне бозган ӛчен җаваплылык турында 

белешмәләр бирергә; 

2.11.11 спорт әзерлеге үтүче затларны спорт әзерлеген гамәлгә ашыру белән 

бәйле локаль норматив актлар, спорт тӛрләре буенча допингка каршы 

кагыйдәләр, шулай ук учреждениенең эчке тәртип кагыйдәләре белән 

таныштырырга; 

2.11.12  спорт әзерлеге үтүче затларны, шулай ук аларның тренерларын 

спорт чараларында, шул исәптән рәсми спорт ярышларында катнашу ӛчен 

юллау.  

2.12 Учреждение законнар белән билгеләнгән тәртиптә Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык департаментында ачылган 

лицевой счет аша үзенә кергән акчалар белән операцияләрне гамәлгә ашыра. 

2.13 Муниципаль йӛкләмәнең үтәлешен финанс белән тәэмин итү Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидия рәвешендә гамәлгә ашырыла. Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә учреждениегә башка максатларга 

субсидияләр бирелергә мӛмкин. 

2.14 Учреждение Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнары, әлеге Устав һәм учреждениенең локаль норматив актлары нигезендә 

башка вазифаларны да башкара.  

2.15 Учреждение үз компетенциясе кысаларында Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендә мӛнәсәбәтләрне җайга сала торган 

нормалар булган локаль норматив актлар кабул итә.   



2.16 Учреждениедә сәяси партияләрнең, сәяси иҗтимагый хәрәкәтләрнең, 

дини берләшмәләрнең һәм оешмаларның оештыру структураларын тӛзү һәм 

аларның эшчәнлеге рӛхсәт ителми. 

 

III.  УКЫТУ-КҤНЕГҤЛӘР ПРОЦЕССЫН ОЕШТЫРУ 

3.1. Укыту-күнегүләр процессы предприятиеләр, учреждениеләр, уку 

йортлары тарафыннан булган спорт корылмаларыннан файдаланып, дәресләр 

һәм мәдәни-массакүләм чаралар үткәрү ӛчен кирәкле булган спорт базасында 

(килешү нигезендә) гамәлгә ашырыла. 

3.2. Укыту-күнегүләр процессының тӛп формалары булып торалар: 

- тӛркемле укыту-күнегүләр һәм теоретик дәресләр; 

- әзерлекнең индивидуаль планнары буенча эшчәнлек (спорт камилләшүе 

һәм югары спорт осталыгы этапларында мәҗбүри эш); 

- медик-тергезү (реабилитацион) чаралары; 

- тест, тирәнтен медицина тикшерүе узу (спорт-сәламәтләндерү этабыннан 

һәм башлангыч әзерлек этабыннан тыш); 

- спорт-сәламәтләндерү лагере шартларында һәм ранг буенча югарыдагы 

чаралар алдында ярышларда һәм матч очрашуларында, укыту-тренировка 

җыеннарында катнашу; 

- ел әйләнәсендә уку дәресләрен һәм укучыларның актив ялын тәэмин итү 

ӛчен инструкторлык һәм судьялык практикасы: кышкы һәм җәйге 

каникуллар чорында учреждениене тотуга бүлеп бирелә торган 

ассигнованиеләр чикләрендә сәламәтләндерү-спорт лагерьлары оештырыла. 

3.3. Республика, бӛтенроссия һәм халыкара ярышларда катнашырга рӛхсәт 

ителгән командаларны һәм укучыларны әзерләү ӛчен Учреждение укыту-

тренировка эшенә бүлеп бирелгән ассигнованиеләр кысаларында һәм 

бӛтенроссия һәм халыкара ярышларга 18 кӛнгә кадәр озынлыкта,  республика 

ярышларына 12 кӛнгә кадәр озынлыкта уку-тренировка җыеннары үткәрергә 

хокуклы. 

3.4. Учреждениедә укучыларны әзерләү күпьеллык спорт әзерлеге 

этапларында: спорт-сәламәтләндерү, башлангыч әзерлек, укыту-тренировка, 

спорт камилләшүе, югары спорт осталыгы этапларында үткәрелә. 

3.5. Укыту-күнегүләр эшенең атналык режимы максималь булып тора һәм 

спортның тӛре үзенчәлегенә, бурычларына һәм әзерлек чорына бәйле рәвештә 

учреждениенең тренерлар Советы тарафыннан билгеләнә. 

3.6. Спорт мәктәбенә укырга керүнең минималь яше һәм уку тӛркемнәренең 

тулылыгы спорт тӛрләре буенча программалар нигезендә билгеләнә. Кагыйдә 

буларак, укучыларның иң чик яше 18 яшьтән һәм спорт камилләшүе 

тӛркемнәрендә, укучы Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе җыелма 

командасы әгъзасы булган очракта, Россия спорт мастерлыгына кандидат 

нормативларын үтәү шарты үтәлгән очракта 21 яшьтән артмаска тиеш. 

Спорттагы казанышлар тотрыклы һәм югары спорт осталыгы этапларына туры 

килсә, яшь чикләре билгеләнмәгән.  

3.7. Учреждениенең уку тӛркемнәре мәктәпкәчә яшьтәге балалар, уку 

йортлары укучылары, эшләүче яшьләр арасыннан туплана. Учреждениедә, 



табибның спорт-сәламәтләндерү һәм башлангыч әзерлек тӛркемнәре режимында 

эшли ала торган махсус рӛхсәте булган очракта, барлык категориядәге инвалид 

балалар тӛркемнәре туплана ала. 

3.8. Укучыларны уку тӛркемнәренә кабул итү Учреждение директорының 

боерыгы нигезендә ата-аналарның (законлы вәкилләренең) анкета 

мәгълүматларын күрсәтеп, укучының нинди милләттән һәм диннән булуына 

карамастан, һәм медицина учреждениесе табиб-педиатрының физик культура 

һәм спорт белән шӛгыльләнүгә каршы килмәү турында белешмәсе нәтиҗәләре 

буенча башкарыла. 

3.9. Кабул итү, халык ихтыяҗларын исәпкә алып, финанс, кадрлар һәм 

матди мӛмкинлекләрдән чыгып, Оештыручы тарафыннан расланган комплектлау 

планы нигезендә үткәрелә. 

3.10.  Укучыларны кабул иткәндә Учреждение аны һәм (яки) аның ата-

аналарын (законлы вәкилләрен) учреждение Уставы, гамәлгә ашырыла торган 

спорт әзерлеге программалары, шулай ук учреждение эшчәнлеген 

регламентлаучы башка документлар белән таныштырырга тиеш, шул исәптән: 

- Учреждениедә спорт әзерлеге программасы тормышка ашырыла торган 

шартлар; 

- укучыларны тӛркемнәргә бүлүгә әзерләү этапларында кабул итү ӛчен 

гомумфизик һәм махсус әзерлек буенча таләпләр; 

- Учреждениегә керү ӛчен кирәкле документлар исемлеге; 

- тиешле спорт тӛре белән шӛгыльләнү ӛчен медицина каршылыклары; 

- дәресләр уза торган учреждениедә, физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 

корылмаларында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре; 

- штаттан тыш хәлләрдә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре; 

- куркынычсызлык техникасы кагыйдәләре; 

- тренерлар составы квалификациясе. 

3.11. Укучыларны  Учреждениедән чыгару, күчерү һәм чыгарылыш арадаш 

яки йомгаклау аттестациясе (тест) һәм тренерлар советы карары нигезендә 

директор боерыгы белән башкарыла. 

3.12. Арадаш һәм йомгаклау аттестациясе директор тарафыннан раслаган 

план-график нигезендә тест, зачет һәм имтихан формасында үткәрелергә 

мӛмкин. 

3.13.  Киләсе уку елына укучыларны кабул итү һәм күчерү (күпьеллык 

спорт әзерлеге этабы) критерийлары булып түбәндәгеләр тора: 

3.13.1. спорт-сәламәтләндерү этабында: 

- гомуми физик әзерлек дәрәҗәсе, 

- гигиена һәм үз-үзеңне тикшерү нигезләрен үзләштерү дәрәҗәсе; 

башлангыч әзерлек этабында: 

- гомумфизик әзерлек нормативларын үтәү; 



3.13.2. әзерлекнең укыту-тренировка этабында: конкурс нигезендә, 

түбәндәге таләпләрне үтәгәндә, бер елдан да ким булмаган әзерлек узган 

укучылар кабул ителә: 

- медицина рӛхсәтен тапшыру; 

-  гомумфизик әзерлек нормативларын үтәү; 

-  махсус әзерлек буенча нормативларны үтәү; 

- спорт тӛрләре буенча программаларда каралган күнегүләр 

йӛкләнешләренең күләмен үзләштерү; 

-  программаларның теоретик бүлеген үзләштерү; 

- уку-тренировка тӛркемнәрендә тиешле спорт тӛре буенча нормативларны 

үтәү. 

3.13.3. спорт камилләшү этабында: спортчылар түбәндәге шартлар 

үтәлгәндә кабул ителә: 

 - спорт мастерлыгына кандидатның спорт разрядын үтәү (раслау), ә 

спортның команда уен тӛрләре буенча-беренче спорт разряды үтәү (раслау) 

нигезендә; 

- физик үсеш һәм функциональ халәтнең (спортчының картасы) туры килүе; 

- укучылар тарафыннан индивидуаль планда каралган күнегүләр йӛкләнеше 

күләмен үтәү; 

- республика һәм бӛтенроссия ярышларында чыгышларның нәтиҗәлелеге. 

3.13.4. югары спорт осталыгы этабында: бӛтенроссия һәм халыкара 

ярышларда чыгыш ясау нәтиҗәләренең тотрыклылыгы. 

3.14. Сынаулар чорында авырып киткән, шулай ук уку еллары буенча 

әзерлек этапларында программа таләпләрен үтәмәгән укучыларга кабат 

сынаулар билгеләнә. 

3.15. Программа таләпләрен (әзерлек этабы) үтәмәгән укучылар киләсе елга 

күчерелми һәм кабат елга калдырыла (1 тапкырдан да артык түгел) яки спорт-

сәламәтләндерү тӛркеменә күчерелә. 

Үзләренең спорт-техник күрсәткечләрен яхшырткан очракта, алар 

тренерлар советы карары белән спорт-сәламәтләндерү этабына күчерелгән уку 

елында яңадан торгызылырга мӛмкин. 

3.16. Башка учреждениегә күчерү тренер ризалыгы белән укучы ата-аналар 

(законлы вәкилләр) гаризасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Күчерү тренерлар 

советы карары нигезендә директор боерыгы белән рәсмиләштерелә. 

3.17. Күпьеллык әзерлекнең теләсә кайсы этабында учреждениедән чыгару 

түбәндәге нигезләр буенча тренерлар советы карары нигезендә башкарыла: 

      - үз  инициативасы белән дәресләргә йӛрүне туктату; 

      - тупас һәм берничә тапкыр кагыйдә бозулар; 

      - уку планы белән расланган тренировкалар йӛкләнешләренең минималь 

күләмен үзләштермәү; 

       - хокукка каршы гамәлләр. 

3.18. Укучыларны Учреждениедән нигезсез чыгару рӛхсәт ителми.  



3.19. Укучыларны башлангыч әзерлек һәм укыту-тренировка этапларында 

чыгарган очракта, учреждение администрациясе аларны алыштыру ӛчен вакыт 

билгели, киләсе этапларда хезмәткә түләү билгеләнгән процентка киметелә. 

3.20. 18 яшькә җиткән яки укыту-тренировка этабын (кимендә 4-5 ел), спорт 

камилләшүе һәм югары спорт осталыгы этабын тәмамлаган, уку-укыту 

программасы таләпләрен үтәгән укучылар учреждениене тәмамлаучылар булып 

санала. 

3.21. Учреждениедә программаларны үзләштерү укучыларның йомгаклау 

аттестациясе белән тәмамлана. Аттестация - квалификация нормативларын, 

разрядлы таләпләрне тапшыру. Аттестация нәтиҗәләре буенча документ 

формасы-зачет кенәгәсе. Күрсәтелгән документ Учреждение мӛһере белән 

раслана. Учреждение администрациясе уку программаларын үзләштерү 

нәтиҗәләренең индивидуаль исәпкә алуны, шулай ук архивларда әлеге 

нәтиҗәләр турында мәгълүматларны мәгариф ӛлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү 

һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма 

хакимиятнең федераль органы тарафыннан расланган тәртиптә кәгазьдә һәм 

(яки) электрон чыганакларда саклауны гамәлгә ашыра. 

3.22. Учреждениедә эш массакүләм спорт һәм физкультура – 

сәламәтләндерү эшләре планы һәм комплектлау планы нигезендә башкарыла. 

3.23. Учреждение балаларның, гаилә, белем бирү оешмаларының, районның 

социаль-икътисади үсеш үзенчәлекләрен исәпкә алып, үз эшчәнлеге 

программасын мӛстәкыйль эшли. 

3.24. Учреждениедә укыту һәм тәрбия рус һәм (яки) татар телләрендә алып 

барыла. 

3.25. Учреждениедә уку елы беренче сентябрьдән башлана, 6 кӛнлек эш 

атнасы режимында гамәлгә ашылыра. Уку тӛркемнәрен комплектлау 1-нче 

сентябрьдән 15-нче сентябрьгә кадәр үткәрелә. Уку елы дәвамында тренер 

укучыны укырга кабул итәргә хокуклы. 

3.26. Учреждениедә уку процессының эчтәлеге Учреждение директоры һәм 

тренерлар Советы тарафыннан расланган спорт әзерлеге программасы белән, 

шулай ук индивидуаль планнар буенча билгеләнә. Мәктәптә укыту-тренировка 

дәресләре учреждение директоры һәм тренерлар Советы тарафыннан расланган 

спорт мәктәпләре ӛчен җайлаштырылган уку программалары буенча, шулай ук 

шәхси планнар буенча үткәрелә. Тӛп программа спорт әзерлеге буенча тиешле 

үрнәк программалар нигезендә эшләнә һәм укучылар тарафыннан тӛп белем 

бирү программаларын үзләштерү нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итәргә тиеш. 

3.27. Учреждение балалар белән эшне календарь ел дәвамында оештыра. 

Уку планнары 46 атнага каралан һәм ӛстәмә рәвештә сәламәтләндерү-спорт 

лагере шартларында һәм укучыларның актив ялы вакытында шәхси планнар 

буенча 6 атнага исәпләнгән. Каникуллар вакытында Учреждение билгеләнгән 

тәртиптә лагерь ачарга, балаларның даими яки алмаш составы булган тӛрле 

берләшмәләр тӛзергә мӛмкин. 

3.28. Учреждение массакүләм чаралар оештыра һәм үткәрә, укучылар белән 

уртак дәресләр үткәрү ӛчен шартлар тудыра. 



3.29. Учреждение спорт әзерлеге программалары дәрәҗәсенә туры китереп 

уку процессын гамәлгә ашыра: 

1) спорт-сәламәтләндерү этабы-спорт-сәламәтләндерү тӛркемнәрендә уза 

һәм 1 елдан алып берничә елга кадәр дәвам итә ала;  

2) башлангыч этап – федераль дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә 2 

елдан алып спорт тӛрләре буенча башлангыч әзерлек тӛркемнәрендә үткәрелә; 

3) ӛйрәнүләр этабы - укыту-тренировка тӛркемнәрендә 5 ел дәвамында 

үткәрелә; 

4) спорт камилләшүенең этабы-спорт камилләшүе тӛркемнәрендә үткәрелә.  

3.30. Учреждениедә спорт тӛрләре буенча бүлекләр эшли. 

3.31. Учреждениедә барлык эш, укучыларның мәнфәгатьләрен, сәләтләрен 

исәпкә алып, үзара хӛрмәт һәм хезмәттәшлек принципларында тӛзелә.  

3.32. Программа таләпләрен тулы күләмдә үзләштергән укучылар укуның 

икенче этабына учреждение директорының карары буенча күчерелә. Контроль-

тәрҗемә нормативларын үтәмәгән укучылар кабат уку елына калалар. 

3.33. Программаларны үзләштерү чыгарылыш укучыларының гамәлдәге 

программа нормативларын үтәү шарты белән тәмамланган дип санала. 

3.34. Укучыларны күчерү ата-аналар (законлы вәкилләр) гаризасы буенча 

башкарыла һәм директор боерыгы белән рәсмиләштерелә. 

3.35. Учреждениедә укытуның һәр этабында озынлыгы: 

СС – 18 яшькә кадәр; БЭ – 2 - 3 ел;  ӚЭ – 4-5 ел. 

3.36. Уку вакытын үлчәү берәмлеге һәм уку процессының тӛп формасы 

булып «дәрес» тора, аның озынлыгы 45 минут (академик сәгать) тәшкил итә. 

Спорт-сәламәтләндерү тӛркемнәрендә бер дәреснең озынлыгы ике академик 

сәгатьтән, башлангыч әзерлек тӛркемнәрендә – 2-3 академия сәгатеннән, укыту-

тренировка тӛркемнәрендә – ӛч-дүрт академик сәгатьтән артмаска тиеш. 

Дәресләр озынлыгы укыту шартларына һәм укыту этабына бәйле. 

3.37. Укучыларның уку йӛкләнеше һәм шӛгыльләнү режимы санитар-

эпидемиология кагыйдәләре һәм законнарда билгеләнгән тәртиптә расланган 

нормативлар нигезендә билгеләнә. 

3.38. Дәресләр расписаниесе, ата-аналарның (законлы вәкилләрнең), 

балаларның яшь үзенчәлекләрен, санитария-гигиена нормаларын һәм 

кагыйдәләрен исәпкә алып, тренерлар тәкъдиме буенча балаларның иң уңайлы 

хезмәт һәм ял режимын булдыру ӛчен тӛзелә.  

Учреждениенең эш режимы:  

- Учреждение администрациясе – кӛн саен 8.00дән 17.00гә кадәр, тӛшке аш 

вакыты 12.00дән  13.00гә кадәр, шимбә һәм якшәмбедән кала;  

- тренерлар составы - дәресләр расписаниесе нигезендә;  

- укыту-ярдәмче һәм хезмәт күрсәтү персоналы-8.00 дән 17.00 гә кадәр, 

тӛшке аш вакыты 12.00 дән 13.00 гә кадәр, шимбә һәм якшәмбедән кала;  

- машина йӛртүче-нормалаштырылмаган эш атнасы билгеләнә. 

- стадион структур бүлекчәсе – «Яшьлек» мәйданчыгы 8.00 дән 17.00 гә 

кадәр, тӛшке аш вакыты 12.00 дән 13.00 гә кадәр, шимбә һәм якшәмбедән кала. 

 - каравылчы - Учреждение директоры раслаган эш графигы нигезендә. 



3.39. Тӛркемнәрнең тулылыгы учреждениенең укыту-матди базасын, 

бинаның санитар-гигиена нормаларын, спорт тӛрләре буенча спорт әзерлеге 

этапларында тӛркемнәрнең тулылыгы нормативларының законнарда 

билгеләнгән тәртибен исәпкә алып билгеләнә. 

3.40. Учреждениедә укучылар ӛчен авырган, санатор-курорт дәвалавы, 

карантин, авыру яки ата-аналар ял иткән очракта, шулай ук җәйге чорда, әти-

әниләр (законлы вәкилләр) ялына бәйсез рәвештә, 90 кӛнгә кадәр вакыт 

аралыгында урын саклана. 

3.41. Учреждениедә дисциплина кеше абруена, укучылар һәм педагогик 

хезмәткәрләргә хӛрмәт нигезендә оештырыла. 

3.42. Укучыларга карата физик һәм психологик кӛч куллану тыела. 

3.43. Учреждение кадрларның квалификациясе дәрәҗәсе ӛчен җаваплы, уку 

процессын методик яктан тәэмин итүне оештыра һәм камилләштерә. 

Учреждениенең методик эше эшчәнлекнең программаларын, эчтәлеген, 

формаларын һәм методларын камилләштерүгә, тренерларның осталыгын 

арттыруга юнәлдерелгән. 

3.44. Учреждение укучыларының сәламәтлеге торышын табиб контролен 

штат медицина хезмәткәре башкара.  

3.45. Учреждение эшчәнлеген Оештыручы контрольдә тота. 

IV. ОЕШТЫРУЧЫ КОМПЕТЕНЦИЯСЕ 

 

4.1. Учреждениене Оештыручы  компетенциясенә түбәндәгеләр керә: 

а) Учреждениене тӛзегәндә, үзгәртеп корганда, тибын үзгәрткәндә һәм 

бетергәндә Оештыручы функцияләрен һәм вәкаләтләрен үтәү; 

б) Учреждение Уставын шулай ук аңа кертелә торган үзгәрешләрне раслау; 

в) Учреждение директорын билгеләү (раслау) һәм аның вәкаләтләрен 

туктату Оештыручы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

г) Уставта каралган эшчәнлек тӛрләре буенча  юридик һәм физик затларга 

муниципаль хезмәт күрсәтүләргә муниципаль йӛкләмә(алга таба – муниципаль 

йӛкләмә)  формалаштыру һәм раслау; 

д) милекче тарафыннан Учреждениегә яки Учреждениегә Оештыручы 

тарафыннан мӛлкәт сатып алуга бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән сатып 

алынган аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәтнең тӛрләрен һәм исемлеген 

билгеләү; 

е) «Коммерцияле булмаган оешмалар турында»гы Федераль законның 9.2 

статьясындагы 13 пунктында билгеләнгән критерийларга туры килә торган эре 

килешүләр (Күчемсез һәм аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәт белән алыш-

бирешләрдән тыш) Учреждение тарафыннан алдан килештерү; 

ж) «Коммерцияле булмаган оешмалар турында»  Федераль законның 27 

статьясында билгеләнгән критерийлар нигезендә билгеләнә торган критерийлар 

нигезендә күчемсез һәм аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәт белән алыш-

бирешләрдән тыш, Татарстан Республикасы муниципаль учреждениесе 

катнашында килешүләрне хуплау турында Карар кабул итү; 



з) Учреждение эшчәнлегенең тӛп тӛрләренә караган, билгеләнгән 

муниципаль заданиедән тыш, шулай ук федераль законнар белән билгеләнгән 

муниципаль йӛкләмә чикләрендә билгеләнгән очракларда физик һәм юридик 

затлар белән күрсәтелә торган хезмәтләр (эшләр) ӛчен түләү тәртибен билгеләү; 

и) Учреждениегә беркетелгән Татарстан Республикасы дәүләт мӛлкәтеннән 

файдалану турында Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан 

билгеләнгән гомуми таләпләр нигезендә Учреждение эшчәнлеге нәтиҗәләре 

турында хисап тӛзү һәм раслау тәртибен билгеләү; 

к) федераль законнарда каралган очракларда, Оештыручы яисә акча 

чараларында катнашучы буларак коммерциягә корылмаган оешмаларга (милекче 

тарафыннан учреждениегә беркетелгән яисә учреждениегә мондый мӛлкәт, 

шулай ук күчемсез мӛлкәт сатып алуга Оештыручы тарафыннан бүлеп бирелгән 

акчалар исәбеннән махсус кыйммәтле мӛлкәттән тыш) һәм башка мӛлкәттән 

тыш, тапшыру очракларын килештерү; 

л) муниципаль йӛкләмәнең үтәлешен финанс белән тәэмин итүне гамәлгә 

ашыру; 

м) Россия Федерациясе Финанс министрлыгы билгеләгән таләпләр 

нигезендә учреждениенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын тӛзү һәм раслау 

тәртибен билгеләү; 

н) РФ Хезмәт кодексы нигезендә эш бирүче инициативасы буенча директор 

белән хезмәт килешүен ӛзүгә китерә торган Учреждениенең срогы чыккан 

кредит бурычының рӛхсәт ителгән чиген билгеләү; 

о) Россия Федерациясе законнары нигезендә учреждение эшчәнлеген 

контрольдә тоту; 

п) Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре арасында мӛлкәтне 

яңадан бүлгән очракта, Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесе 

һәм Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесен Оештыручының 

функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы 

башкарма хакимиятенең дәүләт органы арасында 200 мең сумга кадәр баланс 

бәясе (автотранспорттан тыш) булган күчемле мӛлкәтне тартып алу турында 

карар кабул итү;  

р) Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре арасында мӛлкәтне 

бүлгән очракта, Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесе һәм 

Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесен Оештыручы  

функциясен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы 

башкарма хакимиятенең дәүләт органы арасында бюджет учреждениесенә 200 

мең сумга кадәр баланс бәяле булган мӛлкәтне (автотранспорттан тыш) беркетү 

турында карар кабул итү; 

с) Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында билгеләнгән  Оештыручының башка функцияләрен һәм 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру. 

 

 

V. УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛӘН ИДАРӘ ИТҤ 

5 .1.  Учреждение белән идарә итү мәгариф оешмаларының Законлылык, 



демократия, автономиясе, мәгариф системасының мәгълүмати ачыклыгы һәм 

җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу принципларында тормышка ашырыла һәм 

дәүләт-иҗтимагый характерга ия. Учреждение белән идарә итү мӛстәкыйльлек 

һәм коллегиальлек принципларын берләштерү нигезендә башкарыла. 

5.2. Оештыручы компетенциясенә түбәндәгелә керә: 

- Учреждениене тӛзегәндә, үзгәртеп корганда, тибын үзгәрткәндә һәм юк 

иткәндә Оештыручы функцияләрен һәм вәкаләтләрен үтәү;  

- әлеге Устав һәм тӛп эшчәнлек формалары нигезендә Учреждение ӛчен 

бирем кую, әлеге биремнең үтәлешен финанс белән тәэмин итү, аның үтәлешен 

контрольдә тоту; 

- Учреждение Уставын раслау; 

- Учреждение Уставына кертелүче тӛзәтмәләрне һәм ӛстәмәләрне раслау; 

- әлеге Уставта каралган тӛп эшчәнлек тӛрләре нигезендә муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүгә (эшләр башкаруга) муниципаль йӛкләмә формалаштыру һәм 

раслау; 

- Учреждениегә беркетелгән яки аңа бүлеп бирелгән акчалар хисабына 

сатып алынган аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәтнең тӛрләрен һәм исемлеген 

билгеләү; 

- Учреждение тарафыннан ашырыла торган һәм «Коммерциягә корылмаган  

оешмалар турында» гы 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль 

законында билгеләнгән критерийларга туры килә торган эре килешүләрне алдан 

килештерү; 

- узган этапта (башлангыч әзерлек этабы) спорт әзерлеген уңышлы узган, 

сайлап алынган спорт тӛрендә сәләте булган, контроль-күчерү (кабул итү) 

нормативларын һәм спорт тӛрләре буенча спорт әзерлеге федераль 

стандартларга туры китереп спорт әзерлеге буенча спорт әзерлеге программасы 

таләпләрен үтәгән затлар арасыннан әзерлек этабы тӛркемнәрендә (спорт 

белгечлеге этабы) ; «Коммерциягә корылмаган  оешмалар турында»  1996 елның 

12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон критерийлары нигезендә 

билгеләнә торган Учреждение катнашында килешүләрне хуплау турында карар 

кабул итү; 

- Учреждение эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм аңа беркетелгән муниципаль 

мӛлкәттән файдалану турында хисап тӛзү һәм раслау тәртибен билгеләү; 

- Учреждениенең биналарын, урыннарын һәм башка объектларын арендалау 

шартларын тикшереп тору; 

- муниципаль йӛкләмәнең үтәлешен финанс белән тәэмин итүне гамәлгә 

ашыру; 

- Учреждениенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын тӛзү һәм раслау 

тәртибен билгеләү; 

- бюджет учреждениесе тибын үзгәртү юлы белән автоном учреждениене 

яки казна учреждениесен тӛзү турында билгеләнгән тәртиптә тәкъдимнәр бирү; 

- Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә 

Учреждение эшчәнлеген контрольдә тотуны гамәлгә ашыру; 

- укыту-тренировка процессын оештыруда консультатив һәм методик 

хезмәтләр күрсәтү; 



- Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында 

билгеләнгән  Оештыручының  башка  функцияләрен  һәм вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру.  

5.3. Тиешле аттестация үткән Директор учреждениенең бердәнбер башкарма 

органы булып тора, аның эшчәнлегенә агымдагы җитәкчелек итүне гамәлгә 

ашыру да аның компетенциясенә керә. 

5.4. Директор Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» муниципаль 

казна учреждениясе тарафыннан Оештыручы белән килешенеп билгеләнә һәм 

эштән азат ителә. Директор вазифалары башка вазифа белән беррәттән 

башкарыла алмый. Директор Учреждениенең спорт, фәнни һәм оештыру-

хуҗалык эшчәнлеге белән җитәкчелек итү ӛчен җаваплы. 

5.5. Директор мӛстәкыйль нигездә эш итә, җирле үзидарә органнары һәм 

Оештыручы компетенциясенә кермәгән учреждение эшчәнлегенең барлык 

мәсьәләләрен хәл итә, үз эшчәнлеген хезмәт килешүе, вазифаи инструкция, 

билгеләп кую турында хокукый акт, әлеге Устав, башка документлар нигезендә 

гамәлгә ашыра. Учреждение директоры турыдан-туры Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, 

спорт һәм туризм бүлеге» муниципаль казна учреждениесе җитәкчесенә 

буйсына. Директор үз компетенциясе кысаларында теләсә кайсы учреждениенең 

хезмәткәренә мәҗбүри күрсәтмә бирергә хокуклы. 

Учреждение директоры түбәндәге коллегиаль органнар белән хезмәттәшлек 

итә: гомуми җыелыш, тренерлар советы, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм 

бүлеге» муниципаль казна учреждениесе. 

 

5.6. Учреждение директоры: 

- учреждение белән җитәкчелек итүне законнар һәм башка норматив хокукый 

актлар, учреждение Уставы нигезендә гамәлгә ашыра; 

- учреждениенең системалы уку һәм административ-хуҗалык эшен тәэмин 

итә; 

- укучылар контингентын формалаштыра, уку процессы вакытында аларның 

тормышын һәм сәламәтлеген саклауны, укучылар һәм учреждение 

хезмәткәрләренең Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнарында билгеләнгән тәртиптә хокукларын һәм ирекләрен үтәүне тәэмин 

итә; 

- үз вәкаләтләре кысаларында бюджет акчалары белән эш итә, аларны 

куллануның эффектлы нәтиҗәлелеген тәэмин итә; 

- билгеләнгән  акчалар  кысаларында  база  һәм стимуллаштыру ӛлешенә 

бүлеп хезмәткә түләү фондын формалаштыра; 

- оешманың структурасын, штат расписаниесен һәм эш графикларын раслый; 

- кадрлар, административ, финанс, хуҗалык һәм Учреждение Уставы 

нигезендә башка мәсьәләләрне хәл итә; 

- кадрлар туплау һәм урнаштыру эшен башкара; 

- хезмәткәрләрнең квалификациясен ӛзлексез күтәрү ӛчен шартлар тудыра; 



- учреждение тренерларын биләгән вазифаларына туры килү-килмәүгә 

аттестацияләү уздыру ӛчен шартлар тудыра; 

    - уку йӛкләнешен бүлә, НСОТ нигезендә хезмәт хакы ставкаларын һәм 

аттестация комиссиясе карары нигезендә хезмәт хакын билгели, булган акчалар 

чикләрендә стимул бирүче ӛстәмә түләү тӛрләрен һәм кызыксындыру 

характерындагы башка түләүләрне билгели; 

    - куркынычсыз хезмәт шартларын тәэмин итү буенча чаралар күрә; 

    - оешма белән идарә итүдә хезмәткәрләрнең катнашуын тәэмин итүче шартлар 

тудыра; 

    - оешманың структур бүлекчәләренең, тренерларының һәм башка 

хезмәткәрләренең эшен планлаштыра, координацияли һәм контрольдә тота; 

    -  дәүләт хакимияте, җирле үзидарә органнары, оешмалар, җәмәгатьчелек, ата-

аналар (законлы вәкилләр), гражданнар белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне тәэмин 

итә; 

     - Учреждениене дәүләт, муниципаль, иҗтимагый һәм башка органнарда, 

учреждениеләрдә, ышанычнамәсез тәкъдим итә; 

     - психологик оешмалар һәм методик берләшмәләр, иҗтимагый оешмалар 

эшчәнлегенә ярдәм итә; 

     - матди базаның исәбен, сакланышын һәм тулылануын, санитар-гигиена 

режимын һәм хезмәтне саклау кагыйдәләрен үтәүне, документларны исәпкә 

алуны һәм саклауны, учреждениенең Уставында каралган эшчәнлекне тормышка 

ашыру ӛчен, ӛстәмә финанс һәм матди чыганакларны җәлеп итүне тәэмин итә; 

    -  Учреждениегә еллык хисапны, керемнәрне, чыгымнарны, финанс һәм матди 

чаралар һәм учреждение эшчәнлеге турында ачык хисап бирүне тәэмин итә; 

    - хезмәтне саклау һәм янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәүне 

оештыра; 

    - учреждениенең барлык хезмәткәрләренең тормыш иминлеген тәэмин итү 

буенча вазифаи бурычларын раслый; 

    - хезмәт коллективы җыелышларында хезмәтне саклауның торышы, 

хезмәткәрләрне һәм укучыларны сәламәтләндерү буенча чараларның үтәлеше, 

уку процессының шартларын яхшырту, шулай ук ачыкланган җитешсезлекләрне 

бетерү буенча күрелә торган чаралар турында хисап тота; 

   - хезмәткәрләр һәм укучылар арасында травматизмны кисәтү һәм авыруларны 

киметү буенча профилактик эш оештыра; 

   - яңа хезмәткәрләрне бары тик медицина оешмасының уңай бәяләмәсе 

булганда гына кабул итә; хезмәткәрләр һәм укучылар арасында 

диспансеризацияне вакытында үткәрүне контрольдә тота; 

  - кичекмәстән бәхетсезлек очрагы, үлем очрагы турында зыян күргән затның 

ата-аналарына (законлы вәкилләренә) хәбәр итә; бәхетсезлек очрагын китереп 

чыгарган сәбәпләрне бетерү буенча мӛмкин булган барлык чараларны күрә; 

гамәлдәге законнар нигезендә үз вакытында һәм объектив тикшерү үткәрү ӛчен 

кирәкле шартларны тәэмин итә; 

 - укучылар һәм хезмәткәрләр сәламәтлеге ӛчен куркыныч шартлар булганда уку 

процессын уздыруны тыя; 



 - учреждениедә, кӛнкүрештә, җәмәгать урыннарында тренерның иҗтимагый 

положениесенә туры килә торган этик нормаларны үти; 

 - һәр уку елына үз эшен мӛстәкыйль планлаштыра; 

  - билгеләнгән  тәртиптә Оештыручыга һәм башка вәкаләтле дәүләт һәм 

муниципаль органнарга хисап бирүне тәэмин итә; 

  - гамәлгә куючылардан, дәүләт һәм муниципаль органнардан норматив-

хокукый һәм оештыру-методик характердагы мәгълүмат ала, тиешле 

документлар белән расписка нигезендә таныша; 

  - даими рәвештә үз хезмәткәрләре белән мәгълүмат алмаша; 

   - тренерларның эшчәнлеген  контрольдә тота, шул исәптән укыту-тренировка 

дәресләренә керү юлы белән дә; 

- тренерлар советы һәм Оештыручы компетенциясенә кертелмәгән 

Учреждение эшчәнлегенең башка мәсьәләләрен хәл итә; 

- Учреждениегә йӛкләнгән бурычларны үтәү, Учреждение эшчәнлеге 

нәтиҗәләре ӛчен шәхси җаваплылык тота; 

   - Учреждениенең максатларын һәм бурычларын тормышка ашыру буенча 

башка гамәлләр кыла. 

5.7. Учреждение директоры хокуклары: 

- боерыклар чыгарырга һәм Учреждение хезмәткәрләренә мәҗбүри 

күрсәтмәләр бирергә; 

 - Учреждение хезмәткәрләрен мактарга һәм дисциплинар җаваплылыкка 

тартырга; 

- вазифаи вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга бәйле шартнамәләр, шул исәптән 

хезмәт, граждан-хокукый һәм башка килешүләр тӛзергә; 

банкларда счет ачарга һәм ябарга; 

- теләсә нинди дәресләрдә, чараларда, җыелышларда катнашу;  

- дәрес расписаниесенә вакытлыча үзгәрешләр кертергә, дәресләрне 

гамәлдән чыгарырга;  

     - үз вәкаләтләрен тапшырырга, ышанычнамәләр бирергә. 

5.8. Учреждение директоры  җаваплылыгы: 

     - Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән 

билгеләнгән тәртиптә учреждение хезмәткәрләренең квалификациясе, уку планы 

һәм уку процессы графигы нигезендә спорт программаларын гамәлгә ашыру 

ӛчен, уку процессы вакытында укучыларның һәм хезмәткәрләрнең тормыш һәм 

сәламәтлек хокукларын һәм ирекләрен саклау; 

    - Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесенең Устав һәм эчке эш тәртибе кагыйдәләрен, башка локаль 

норматив актларны, законлы күрсәтмәләрен, вазифаи бурычларны, шул исәптән 

бирелгән хокуклардан файдаланмаган ӛчен Учреждение директоры хезмәт 

законнарында билгеләнгән тәртиптә дисциплинар җаваплылыкка тартылырга 

мӛмкин. Хезмәт вазифаларын тупас бозган ӛчен дисциплинар җәза сыйфатында 

эштән азат ителү кулланылырга мӛмкин; 



- Укучылар ӛстеннән физик һәм (яки) психик кӛч куллануы белән бәйле укыту 

методларын, шул исәптән бер тапкыр кулланган ӛчен, шулай ук башка әхлаксыз 

гамәл кылган ӛчен Учреждение директоры хезмәт законнары һәм Россия 

Федерациясендә «Мәгариф турында»гы Федераль закон һәм Татарстан 

Республикасы «Мәгариф турында»гы Законы нигезендә биләп торган 

вазифасыннан азат ителергә мӛмкин. Әлеге җинаять ӛчен эштән азат итү 

дисциплинар җаваплылык чарасы түгел; 

- янгын куркынычсызлыгы, хезмәтне саклау кагыйдәләрен, санитария-гигиена 

кагыйдәләрен бозган ӛчен директор законнарда каралган тәртиптә һәм 

очракларда административ җаваплылыкка тартыла; 

 - уку процессында катнашучыларга яисә учреждениегә үз вазифаи бурычларын 

үтәмәүгә (үтәмәүгә) бәйле рәвештә зыян китергән ӛчен Учреждение директоры 

хезмәт һәм (яки) граждан законнарында билгеләнгән тәртиптә һәм чикләрдә 

матди җаваплылык тота; 

 - Устав эшчәнлеген башкарганда, шул исәптән мӛлкәтне бушлай файдалану 

ӛчен яки арендага биргәндә, муниципаль милекне куллану һәм саклау, 

муниципаль йӛкләмәне үтәү ӛчен шәхси җаваплылык тота; 

- Учреждение ихтыяҗлары ӛчен тӛзелгән килешүләр, контрактлар буенча 

күрсәтелгән шартларны үтәү ӛчен җаваплы; 

  - Оештыручы ризалыгыннан башка гына оешма алдында зур алыш-биреш ясау 

нәтиҗәсендә зур чыгымнарга китергән гамәл ӛчен, бу алыш-бирешнең гамәлдә 

булу-булмавына карамастан, җаваплылык тота;  

   - 5.9. Гомуми җыелыш, тренерлар советы үзидарә рәвешләре булып тора. 

5.10.Учреждение хезмәткәрләренең гомуми җыелышы даими эшләүче 

югары коллегиаль идарә органы булып тора. 

Гомуми җыелыш сроксыз эшли һәм үз эченә хезмәт килешүе тӛзелгән, шул 

исәптән филиалларны да кертеп, хезмәткәрләрне ала. Учреждение 

хезмәткәрләренең гомуми җыелышы кирәк булган саен, әмма елына 4 тапкырдан 

да ким булмаган күләмдә уздырыла. Хезмәткәрләрнең гомуми җыелышын 

чакыру турындагы карар учреждение директоры тарафыннан кабул ителә. 

Учреждение хезмәткәрләренең гомуми җыелышы, әгәр аның эшендә 

учреждениенең тӛп эш урыны булган хезмәткәрләрнең  яртысыннан артыгы 

катнашса, карарлар кабул итәргә хокуклы. Хезмәткәрләрнең гомуми җыелышын 

алып бару ӛчен ачык тавыш бирү юлы белән аның рәисе һәм секретаре сайлана. 

Гомуми җыелыш карары җыелышта катнашучы хезмәткәрләрнең күпчелек 

тавышы белән кабул ителә һәм беркетмә белән рәсмиләштерелә. Карарлар үтәү 

ӛчен мәҗбүри булып тора, карарларның үтәлеше директор тарафыннан 

оештырыла.   

Учреждение хезмәткәрләренең Гомуми җыелышы компетенциясенә  

тҥбәндәгеләр керә: 

5.11. Гомуми җыелыш учреждениенең югары коллегиаль органы булып 

тора. 

5.12. Гомуми җыелыш компетенциясенә түбәндәгеләр керә: 

1) учреждениене үстерүнең тӛп юнәлешләре турында фикер алышу; 



2) финанс-хуҗалык эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру, хезмәткәрләрнең 

хезмәтен стимуллаштыру, агымдагы эшчәнлекне һәм учреждениене үстерү ӛчен 

бюджеттан тыш чараларны җәлеп итү; 

3) күмәк килешү проектын тикшерү һәм кабул итү; 

4 учреждениедә спорт әзерлеген оештыру ӛчен оптималь шартлар һәм 

формалар булдыруга булышлык күрсәтү; 

5) тиешле хезмәт шартларын үтәүне, спорт әзерлеген, тәрбияләнүчеләрнең 

сәламәтлеген саклауны һәм ныгытуны тикшереп тору; 

6) бүләкләүгә тәкъдим итү ӛчен учреждение хезмәткәрләре арасыннан 

кандидатларны карау һәм раслау. 

5.13. Гомуми җыелыш утырышлары кирәк булган саен, яки кварталга 

кимендә бер тапкыр үткәрелә. Гомуми җыелыш утырышы, әгәр анда аның 

әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган ӛлеше катнашса, хокуклы санала. 

5.14. Гомуми җыелыш карарлары ачык тавыш бирү юлы белән катнашучы 

әгъзалар саныннан күпчелек тавышы белән кабул ителә. 

5.15. Утырышны алып бару ӛчен гомуми җыелыш рәисе һәм сәркатибе 

сайлана. Гомуми җыелыш тарафыннан кабул ителгән карарлар һәм Гомуми 

җыелыш үткәрү беркетмәләрендә беркетелә. Беркетмәгә җыелыш рәисе һәм 

сәркатибе кул куя. 

5.16. Тренерлар советы учреждениедә даими эшләүче үзидарә органы булып 

тора, ул спорт әзерлеген оештыру һәм гамәлгә ашыру белән бәйле мәсьәләләрне 

карау ӛчен тӛзелә. 

5.16.1. Тренерлар советы билгеле бер вакытка тӛзелә һәм тренерлар советы 

турындагы Нигезләмәгә таянып эшли. 

5.16.2. Тренерлар советы әгъзалары булып учреждениенең тренерлары,  

шулай ук эшчәнлеге турыдан-туры спорт әзерлеге процессын оештыру һәм 

үткәрү белән бәйле булган башка хезмәткәрләр тора. Тренерлар советы рәисе 

булып учреждение директоры тора. 

5.16.3. Тренерский советы:  

1) спорт тӛрләре һәм әзерлек этаплары буенча спорт әзерлеге 

программаларын карый; 

2) тренерларның квалификациясен күтәрү, алдынгы спорт тәҗрибәсен 

тарату, тренерларны аттестацияләү эшен оештыра; 

3) спорт әзерлеге узучы затларны спорт әзерлеге буенча киләсе этапка 

күчерү мәсьәләләрен карый; 

4) спорт әзерлеген оештыру мәсьәләләре комплекслы карый; 

5) спорт әзерлеге узучы затларны учреждениедән чыгару мәсьәләләрен 

карый; 

6) Тренерлар советы турында нигезләмәдә билгеләнгән башка мәсьәләләрне 

хәл итә. 

5.16.4. Тренерлар советы кирәк булган саен, кварталга кимендә бер тапкыр 

җыела.  Агымдагы мәсьәләләрне карау ӛчен чираттан тыш Тренерлар советлары 

чакырылырга мӛмкин. 

5.16.5. Әгәр Тренерлар советы утырышында аның әгъзаларының 

яртысыннан да ким булмаган ӛлеше катнашса, аның компетенциясенә керүче 



мәсьәләләр буенча карарлары, хокуклы. Карарлар гади күпчелек тавыш белән 

кабул ителә һәм беркетмә рәвешендә рәсмиләштерелә. Тавышлар тигез булганда 

Тренерлар советы рәисенең тавышы хәлиткеч булып тора. 

 

VI. МӘНФӘГАТЬЛӘР КАРШЫЛЫГЫН БУЛДЫРМАУ ҺӘМ ҖАЙГА 

САЛУ ЮЛЛАРЫ 

 

6.1. Мәнфәгатьләр каршылыгы дигәндә, учреждение хезмәткәренең шәхси 

кызыксынуы аның тарафыннан хезмәт бурычларын тиешенчә үтәүгә йогынты 

ясарга мӛмкин, учреждение хезмәткәренең шәхси кызыксынуы һәм учреждение 

хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре арасында килеп чыгарга мӛмкин булган 

хәл күздә тотыла, ул хезмәткәренең мӛлкәтенә һәм (яки) учреждениенең эшлекле 

абруена зыян китерергә мӛмкин. 

6.1.2. Хезмәт вазифаларын тиешенчә башкаруга йогынты ясый яки йогынты 

ясый ала торган факторлар итеп учреждение хезмәткәренең шәхси кызыксынуы 

астында хезмәткәрнең акча, кыйммәтләр, башка мӛлкәт, шул исәптән үзе ӛчен 

яки ӛченче затлар ӛчен милек хокукы, милек характерындагы хезмәт күрсәтү 

рәвешендә керемнәр, яки милек характерындагы хезмәтләрне башкару белән 

бәйле рәвештә хезмәтләрне алу мӛмкинлеге аңлатыла. 

6.1.3. Учреждение директоры эш бирүчегә (Оештыручыга) вазифаи 

бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык туу турында хәбәр итәргә тиеш, 

ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала. 

6.1.4. Хезмәткәр учреждение директорына вазифаи бурычларны үтәгәндә 

шәхси кызыксынучанлык туу турында хәбәр итәргә тиеш. Учреждение 

директорына хәбәр итү тәртибе, белешмәләр исемлеге һәм гаризаларны теркәү 

тәртибе учреждение директоры тарафыннан билгеләнә.  

 

VII. МӚЛКӘТ ҺӘМ УЧРЕЖДЕНИЕ ЭШЧӘНЛЕГЕН ФИНАНС БЕЛӘН 

ТӘЭМИН ИТҤ 

 

7.1. Учреждение мӛлкәте аңа оператив идарә хокукында Мӛлкәт белән 

идарә итүче тарафыннан беркетелә. Мӛлкәтне аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәт 

категориясенә кертү турындагы карар мӛлкәтне Учреждениегә беркетү турында 

Карар кабул итү белән бер үк вакытта кабул ителә. 

7.2. Учреждениегә үзенең Устав максатларын үтәү ӛчен кирәкле җир 

кишәрлеге аңа даими (сроксыз) файдалану хокукында бирелә. 

7.3. Учреждение үзенә беркетелгән мӛлкәткә карата законнарда 

билгеләнгән чикләрдә аларга ия булу, алардан файдалану хокукларын гамәлгә 

ашыра. 

7.4. Мӛлкәт белән идарә итүче ризалыгыннан башка Учреждение 

тарафыннан мондый мӛлкәт, шулай ук күчемсез милек сатып алуга Оештыручы 

тарафыннан бүлеп бирелгән акчалар хисабына Мӛлкәт белән идарә итүче 

тарафыннан беркетелгән аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәт белән эш итәргә 

хокуклы түгел. 



7.5. Учреждениенең мӛлкәтен һәм финанс ресурсларын формалаштыру 

чыганаклары булып торалар: 

- оператив идарә хокукында аңа беркетелгән мӛлкәт; 

- муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль йӛкләмәне үтәүне финанс 

белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга бәйле максатларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр; 

- муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль йӛкләмәне үтәүне финанс 

белән тәэмин итүгә бәйле булмаган максатларга тиешле финанс елына бюджет 

турында Татарстан Республикасы Законы нигезендә бирелгән субсидияләр 

(максатчан субсидияләр); 

- керем китерә торган эшчәнлек акчалары; 

- иганәчеләр акчасы һәм гражданнарның ирекле иганәләре; 

- гамәлдәге законнар белән тыелмаган башка чыганаклар. 

7.6. Учреждение мӛлкәте һәм акчалары аның балансында чагыла һәм устав 

белән билгеләнгән максатка ирешү ӛчен кулланыла. Учреждениегә беркетелгән 

күчемсез мӛлкәт яки Оештыручы тарафыннан әлеге мӛлкәт сатып алуга бүлеп 

бирелгән акчалар исәбеннән сатып алынган, шулай ук Учреждениедә булган 

аеруча кыйммәтле күчемле күчемсез мӛлкәт билгеләнгән тәртиптә аерым исәпкә 

алынырга тиеш. 

7.7. Керем китерүче эшчәнлектән, шулай ук Россия һәм чит ил юридик һәм 

физик затларының иганә акчасы хисабына алынган акчалар һәм әлеге акчалар 

хисабына алынган милек учреждениенең мӛстәкыйль карамагына керә. 

7.8 Учреждение, Мӛлкәт белән идарә итүче тарафыннан учреждениегә 

беркетелгән яки учреждение тарафыннан мондый мӛлкәт, шулай ук күчемсез 

мӛлкәтне Оештыручы һәм Мӛлкәт белән эш итүче ризалыгы белән генә бүлеп 

бирелгән акчалар исәбеннән сатып алынган аеруча кыйммәтле күчемле 

мӛлкәттән тыш, коммерцияле булмаган оешмаларга акча (аларны бирү шартлары 

белән башкасы билгеләнмәгән булса) һәм башка мӛлкәтне тапшырырга хокуклы. 

7.9.  Учреждение салым исәбен, оператив бухгалтер исәбен, хуҗалык 

эшчәнлеге һәм башка тӛр эшчәнлек нәтиҗәләре турында законнар белән 

билгеләнгән тәртиптә статистик хисап алып бара. 

Учреждение ел саен гамәлгә куючыга күчемсез милекне һәм учреждениегә 

беркетелгән яки аңа бүлеп бирелгән акча, салым түләү чыгымнары хисабына 

сатып алынган, тиешле мӛлкәт, шул исәптән җир кишәрлекләре, таныла торган 

салым салу объекты буларак, күчемсез мӛлкәтне һәм аеруча кыйммәтле күчемле 

мӛлкәтне карап тоту чыгымнарын, шулай ук билгеләнгән тәртиптә расланган 

программалар кысаларында учреждение үсешен финанс белән тәэмин итүне 

исәп-хисап ясый. 

7.10. Учреждение акчаны кредит оешмаларында депозитларга 

урнаштырырга, шулай ук федераль законнарда башкасы каралмаган булса, 

кыйммәтле кәгазьләр белән алыш-биреш ясарга хокуклы түгел. 

 

 

 



VIII. СПОРТ ӘЗЕРЛЕГЕ УЗУ ӚЧЕН УЧРЕЖДЕНИЕГӘ КАБУЛ ИТҤ 

КАГЫЙДӘЛӘРЕ. 

 

8.1. Спорт әзерлеге узу ӛчен учреждениегә кабул итү Оештыручы 

тарафыннан расланган аерым спорт тӛре белән шӛгыльләнүгә сәләтләрне бәяләү 

нигезендә, шулай ук тиешле спорт тӛренә каршы күрсәтмәләр булмаганда 

гамәлгә ашырыла.  

Учреждение Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары 

таләпләре нигезендә әлеге хезмәтләр заказчылары белән тӛзелә торган 

шартнамәләр нигезендә түләүле нигездә спорт әзерлеге узу ӛчен расланган 

муниципаль заданиедән тыш затларны кабул итәргә хокуклы.  

8.2. Беренче елга башлангыч әзерлек этабына гаризаларны Порталда 

теркәлгән кулланучылар «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

«Татарстан Республикасында Электрон мәгариф» системасында edu.tatar.ru 

Порталы аша бирелергә мӛмкин, һәм шулай ук турыдан-туры Учреждениегә 

мӛрәҗәгать иткәндә бирергә мӛмкин.  

8.3. Учреждениегә кабул итү муниципаль хезмәтләр күрсәтү (эшләр 

башкару) буенча расланган муниципаль бирем нигезендә гамәлгә ашырыла. 

8.4. Спорт әзерлеге этапларында физик культура һәм спорт белән 

шӛгыльләнүче тӛркемнәрнең минималь тулылыгы, күнегүләр дәвамлылыгы, 

шулай ук тренировкалар йӛкләнеше күләме спорт тӛрләре буенча программалар 

белән билгеләнә. Спорт әзерлеге этаплары ӛчен бу күрсәткечләр спорт тӛрләре 

буенча спорт әзерлегенең федераль стандартлары таләпләренә туры килергә 

тиеш.  

8.5. Учреждениегә кабул итү физик культура һәм спорт белән шӛгыльләнү 

ӛчен тӛркемнәргә һәм агымдагы елга спорт әзерлеге этапларына кабул ителә. 

8.6. Кабул итү, индивидуаль сайлап алу һәм учреждениегә кабул итү 

гамәлгә түбәндәгечә ашырыла: 

-  физик культура һәм спорт белән шӛгыльләнү ӛчен тӛркемнәргә (мондый 

тӛркемнәр булганда) балигъ булмаган гражданнар арасыннан спорт белән 

шӛгыльләнүгә тотрыклы кызыксынуны формалаштыру һәм спорт әзерлеген узу 

ӛчен сайлап алуга әзерлек максатларында гомуми нигезләрдә; 

-  балигъ булмаган гражданнар арасыннан башлангыч әзерлек тӛркемнәренә 

(мондый тӛркемнәр булганда), спорт әзерлеге федераль стандартлары һәм 

учреждение тарафыннан расланган спорт тӛрләре буенча спорт әзерлеге 

программалары нигезендә керә торган нормативларга нигезләнеп, шәхси сайлап 

алу нәтиҗәләре нигезендә керә торган гражданнар арасыннан;  

- әзерлек этабы тӛркемнәренә (спорт белгечлеге этабы) узган этапта 

(башлангыч әзерлек этабы) спорт әзерлеген уңышлы узган, сайлап алынган 

спорт тӛрендә сәләте булган, контроль-күчерү (кабул итү) нормативларын һәм 

спорт тӛрләре буенча спорт әзерлеге федераль стандартларга туры китереп спорт 

әзерлеге буенча спорт әзерлеге программасы таләпләрен үтәгән затлар 

арасыннан;  

- спорт осталыгын һәм югары спорт осталыгын камилләштерү тӛркемнәренә 

спорт әзерлегенең федераль стандартларына туры китереп әзерләнүнең шәхси 



планнарын үтәү, тӛрле дәрәҗәдәге спорт ярышларында тотрыклы рәвештә 

уңышлы чыгыш ясау нигезендә. 

8.7. Укырга керүчеләрне максималь мәгълүмат белән тәэмин итү 

максатыннан, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге үзенең 

мәгълүмати стендларында һәм рәсми сайтларында Учреждение түбәндәге 

мәгълүматларны урнаштыра: 

- спорт тӛрләре буенча спорт әзерлеге программалары күчермәләре; 

- спорт тӛрләре буенча учреждениегә керү ӛчен минималь яшькә таләпләр;  

- кабул итү комиссиясенең эш тәртибе; 

- спорт әзерлегенең һәр этабы буенча буш урыннар саны турында 

мәгълүмат; 

- учреждениегә керү ӛчен документларны кабул итү вакыты турында 

мәгълүмат; 

- учреждениегә керү ӛчен спорт тӛрләре буенча гомуми физик һәм махсус 

физик әзерлек нормативлары; 

- шәхси сайлап алуны үткәрү графигы; 

- сайлап алу нәтиҗәләре турында мәгълүмат; 

- учреждениегә керү ӛчен кабул итү комиссиясе тарафыннан тәкъдим 

ителгән затлар исемлеге; 

- шәхси сайлап алу нәтиҗәләре буенча апелляция бирү кагыйдәләре. 

8.8. Учреждение физик культура һәм спорт буенча дәресләр үткәрү, шулай 

ук  учреждениенең  Россия Федерациясе граждан законнары таләпләре нигезендә 

мондый хезмәтләр заказчылары белән тӛзелә торган килешүләр нигезендә 

түләүле нигездә спорт әзерлеге узу ӛчен расланган муниципаль биремнән тыш 

гражданнарны кабул итәргә хокуклы. 

8.9. Буш урыннар булган очракта учреждениегә керү һәм тӛркемнәрне 

ӛстәмә комплектлау агымдагы ел (тренировка елы) дәвамында башкарылырга 

мӛмкин. 

8.10. Керүчеләрне кабул итү тәртибе учреждениенең турыдан-туры локаль 

акты белән билгеләнә һәм сайлап алу нәтиҗәләре буенча кабул итү комиссиясе 

карары нигезендә учреждение директоры боерыгы белән рәсмиләштерелә.  

 

IX. УЧРЕЖДЕНИЕНЕҢ ФИЛИАЛЛАРЫ ҺӘМ ВӘКИЛЛЕКЛӘРЕ. 

9.1. Учреждение, Оештыручы белән килешеп, Россия Федерациясе 

законнары нигезендә, Россия Федерациясе территориясендә филиаллар тӛзи һәм 

вәкиллекләр ача ала.  

Учреждениенең филиалы булып аның аерымланган бүлекчәсе тора, 

учреждениенең урнашу урыныннан читтә урнашкан һәм аның барлык 

функцияләрен яки бер ӛлешен, шул исәптән вәкиллек функцияләрен гамәлгә 

ашыра. 

Учреждениенең вәкиллеге булып, оешманың урнашу урыныннан читтә 

урнашкан аерымланган бүлек тора, ул учреждение мәнфәгатьләрен яклый һәм 

аларны яклауны гамәлгә ашыра. 

Филиал һәм вәкиллек юридик затлар булып тормый, аларны булдырган 

Учреждение мӛлкәте белән тәэмин ителәләр һәм ул раслаган Нигезләмә 



нигезендә эш итәләр. Филиал яки вәкиллек мӛлкәте исәпкә аерым балансында 

алына һәм аларның оештырган Учреждение балансында чагыла. 

9.2. Филиал һәм вәкиллек җитәкчеләре Учреждение тарафыннан 

билгеләнәләр һәм Учреждение биргән ышанычнамә нигезендә эш итәләр. 

9.3. Филиал һәм вәкиллек эшчәнлеген аларны оештырган Учреждение 

исеменнән башкаралар. Филиаллар һәм вәкиллекләрнең эшчәнлеге ӛчен 

Учреждение җаваплы. 

9.4. Учреждение халыкара хокукның гомумтанылган принциплары һәм 

нормалары, Россия Федерациясенең халыкара килешүләре һәм әлеге 

дәүләтләрнең законнары нигезендә чит дәүләтләрдә үз оешмаларын, 

филиалларын һәм вәкиллекләрен тӛзи ала. 

 

X. УЧРЕЖДЕНИЕНЕ ҤЗГӘРТҤ, ТИБЫН ҤЗГӘРТҤ ҺӘМ БЕТЕРҤ  

 

10.1. Учреждение Россия Федерациясе Граждан кодексында, федераль 

законнарда каралган очракларда һәм тәртиптә үзгәртелергә мӛмкин. 

10.2. Учреждениене үзгәртеп кору түбәндәге формада башкарыла ала: 

- ике яки берничә учреждение кушылу; 

- тиешле милек формасындагы бер яки берничә учреждениене 

Учреждениегә кушу;  

- Учреждениенең ике учреждениегә яки берничә учреждениегә тиешле 

милек формасында бүленүе; 

- Учреждениедән тиешле милек формасына бер яки берничә учреждениене 

бүлеп бирү  

10.3. Учреждение, әгәр әлеге процесста катнашучылар бер үк милекче 

мӛлкәте базасында тӛзелгән булса, кушылу рәвешендә үзгәртелергә мӛмкин. 

10.4. Учреждение тибын үзгәртү федераль законнарда һәм Татарстан 

Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

10.5. Учреждение Россия Федерациясе Граждан кодексында каралган 

нигезләр һәм тәртиптә бетерелергә мӛмкин. 

10.6. Ябылган Учреждение кредиторларының таләпләре закон нигезендә 

мӛлкәте хисабына түләттерү юлы белән канәгатьләндерелә. 

10.7. Кредиторлар таләпләрен канәгатьләндергәннән соң калган учреждение 

мӛлкәте, шулай ук федераль законнар нигезендә Учреждение йӛкләмәләре 

буенча түләттерү мӛмкин булмаган  Мӛлкәт ликвидация комиссиясе тарафыннан 

Милек белән эш итүчегә тапшырыла. 

 

 

 

XI. УСТАВКА ҤЗГӘРЕШЛӘР ҺӘМ ӚСТӘМӘЛӘР КЕРТҤ 

 

Учреждение уставына кертелә торган үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр юридик 

затларны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыручы органда теркәлгәннән соң үз 

кӛченә керә. 



Учреждениенең гамәлгә кую документларына үзгәрешләрне дәүләт 

теркәвенә алу законнарда билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

XII. ЛОКАЛЬ АКТ ТӚРЛӘРЕ ИСЕМЛЕГЕ 

12.1. Учреждение үз компетенциясе чикләрендә белем бирү мӛнәсәбәтләрен 

җайга сала торган нормалар булган түбәндәге локаль акт тӛрләрен кабул итәргә 

хокуклы: 

-  оештыру аспектларын регламентлаучы локаль актлар; 

-  учреждениенең идарә итү тәртибен регламентлаштыручы локаль актлар; 

-  хезмәт мӛнәсәбәтләрен билгели торган локаль актлар; 

-  уку эшчәнлеген регламентлаштыручы локаль актлар; 

-  боеру документлары; 

-  спорт программалары, уку планнары. 

12.2. Учреждение директор боерыклары һәм распоряжениеләре, 

кагыйдәләр, инструкцияләр, регламентлар рәвешендә локаль актлар кабул итә. 

Күрсәтелгән локаль норматив акт тӛрләре һәм рәвешләренең исемлеге тӛгәл 

булып тормый, учреждение эшчәнлегенең конкрет шартларына бәйле рәвештә 

аңа башка локаль норматив актлар ӛстәлә ала.  

12.3. Учреждениенең локаль актлары әлеге Уставка һәм Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарына каршы килә алмый. 

12.4. Учреждение эш башкаруны Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендә архивларны саклауны, алып баруны һәм 

дәвамчанлыкны тәэмин итә. 

12.5. Учреждение эшчәнлеген туктатканнан соң даими сакланырга тиешле 

документлар учреждениенең теркәү урыны буенча архивка тапшырыла. 

 

ХIII. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛӘМӘЛӘРЕ 

 

13.1. Әлеге Устав билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвеннән соң үз кӛченә 

керә. 

13.2. Әлеге устав белән җайга салынмаган хокук мӛнәсәбәтләре граждан 

законнары нигезендә хәл ителә. 

13.3. Әлеге Уставка үзгәрешләр, ӛстәмәләр Оештыручы карары буенча 

кертелә һәм юридик затларны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыручы органда 

дәүләт теркәвенә алынырга тиеш. 


