
 
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы   

 

 

Азнакай шәһәре                                     № 237-34                   «15» февраль 2019 ел 

 

 

«Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының Мәгариф идарәсе» 

муниципаль казна учреждениесе турындагы 

нигезләмәне яңа редакциядә раслау хакында 

 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 41 статьясы, "Россия Федерациясендә мәгариф турында" 2012 елның 

29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлеше 

нигезендә, 

Азнакай район Советы карар чыгарды: 

1. "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе" муниципаль казна учреждениесе турындагы нигезләмәне яңа 

редакциядә, №1 кушымта нигезендә, расларга. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының"Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты органнарын – муниципаль казна 

учреждениеләрен оештыру турында" 2010 ел, 15 декабрь, 25-5 нче карарына 1 

нче кушымтасын үз көчен югалткан дип санау хакында " 2010 ел, 15 декабрь, 

25-5 нче карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

3. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» МКУ начальнигын (Рахманов А. М.) Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф идарәсе турындагы нигезләмәне теркәгәндә, 

Татарстан Республикасы буенча 18 нче номерлы Федераль салым хезмәтенең 

Татарстан Республикасы буенча районара инспекциясендә законда билгеләнгән 

срокларда мөрәҗәгать итүчене сыйфатында чыгыш ясарга. 

4. Әлеге карарны Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 
 

            Рәис                                                                               М.З.Шәйдуллин 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/


1.ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 
 

1.1. "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль казна учреждениесе (алга таба - 

мәгариф идарәсе) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-Ф3 номерлы 

Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 

елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы һәм 

Азнакай район Советының 2010 елның 15 декабрендәге 25-5 номерлы карары 

нигезендә төзелде. 

  1.2. Идарә үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы 

законнары, Россия Федерациясе Президенты, Татарстан Республикасы 

Президенты указлары һәм боерыклары, Россия Федерациясе Хөкүмәте, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары, 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы 

Нигезләмә, муниципаль берәмлек башлыгы карарлары һәм боерыклары, 

Башкарма комитет җитәкчесе карарлары һәм боерыклары, башка муниципаль 

хокукый актлар, шулай ук әлеге Нигезләмә нигезендә эш итә. 

1.3. Идарә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты органы булып тора, юридик затларны теркәү тәртибе Россия 

Федерациясе законнарында билгеләнгән дәүләт теркәвенә алынганнан соң 

юридик зат статусына ия. 

1.4. Идарәне гамәлгә куючы - «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге-Татарстан Республикасы Азнакай район Советы (алга таба-гамәлгә 

куючы). 

1.5. Идарә салым түләүченең идентификация номеры, мөһере, бланклары 

булырга хокуклы. 

1.6. Идарә үз исеменнән гражданнар оборонасында катнашырга, Россия 

Федерациясе законнары, әлеге Нигезләмә һәм гамәлгә куючы тарафыннан 

билгеләнгән чикләрдә граждан һәм башка хокукларны һәм бурычларны 

алырга, гамәлгә ашырырга хокуклы. 

1.7. Идарәнең тулы исеме:  

               Рус телендә: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан». 

               Татар телендә: “Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының, мәгариф идарәсе” муниципаль казна учреждениесе.  

             Рус телендә кыскартылган исеме: МКУ "Управление образования 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 Оештыру-хокукый формасы: муниципаль казна учреждениесе. 

1.8. Идарә эшчәнлеген финанслау идарә эшчәнлеге максатларына, шулай ук 

республика бюджетыннан бүлеп бирелә торган Татарстан Республикасы 

законнары нигезендә муниципаль районга бирелгән вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру өчен субвенцияләр рәвешендә муниципаль район бюджеты акчалары 



исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

1.9. Идарә әлеге Нигезләмә нигезендә эшчәнлек төрләре буенча оештыру-

хокукый формасына бәйсез рәвештә федераль башкарма хакимият органнары, 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә 

органнары, оешмалар белән хезмәттәшлек итә. 

1.10.  Идарә коммерцияле булмаган оешма булып тора. 

1.11.  Идарәнең юридик адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай 

шәһәре, Ленин урамы, 23 йорт. 

             Идарәнең факттагы адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай 

шәһәре, Ленин урамы, 23 йорт. 

2. ИДАРӘ ЭШЧӘНЛЕГЕНЕҢ ПРЕДМЕТЫ ҺӘМ МАКСАТЛАРЫ             

Идарә эшчәнлегенең предметы һәм максаты-җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

гамәлгә ашыру өлкәсендә идарә функцияләрен үтәү, атап әйткәндә муниципаль 

белем бирү учреждениеләрендә төп гомуми белем бирү программалары буенча 

һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыру (федераль дәүләт белем бирү 

стандартлары нигезендә төп гомуми белем программаларын гамәлгә ашыруны 

финанс ягыннан тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш). 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Идарә хокуклы: 
3.1.1. Россия Федерациясе законнары белән каралган тәртиптә һәм чикләрендә 
оператив идарә итү хокукында булган мөлкәтне, акча чараларын куллануны 

гамәлгә ашыру; 
3.1.2. үз исеменнән милек һәм шәхси мөлкәткә карамаган хокукларны сатып 
алырга һәм вазыйфаларны үтәргә, Россия Федерациясе законнарында каралган 
тәртиптә юридик һәм физик затлар белән килешүләр һәм башка килешүләр 
төзергә; 

3.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

органы буларак идарә итү вәкаләтләре: 

3.2.1. муниципаль оешманы гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен 

муниципаль заданиене формалаштыру һәм раслау, аның финанс тәэмин 

ителешен булдыру һәм раслау, аның үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә 

ашыра; 

3.2.2. муниципаль мәгариф учреждениеләрендә төп гомуми белем бирү 

программалары буенча һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыра (федераль 

дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә төп гомуми белем программаларын 

гамәлгә ашыруны финанс ягыннан тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш); 

3.2.3. муниципаль мәгариф учреждениеләрендә балаларга өстәмә белем бирүне 

оештыра (финанс белән тәэмин итү Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган балаларга өстәмә белем 

бирүдән тыш); 

3.2.4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль белем 



бирү учреждениеләре укучылары һәм тәрбияләнүчеләре туклануын оештыруны 

гамәлгә ашыра; 

3.2.5. муниципаль белем бирү учреждениеләрендә балаларны карап тоту һәм 

карау өчен шартлар тудыра; 

3.2.6. муниципаль мәгариф учреждениеләрен булдыра, реорганизацияли, юкка 

чыгара (югары белем муниципаль мәгариф оешмаларын булдырудан тыш); 

3.2.7. муниципаль белем бирү учреждениеләре биналарын һәм корылмаларын 

карап тотуны, алар янындагы территорияләрне төзекләндерүне тәэмин итә;  

3.2.8.мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга тиешле балалар исәбен алып бара, 

муниципаль белем бирү учреждениеләрен муниципаль районның конкрет 

территорияләренә беркетә; 

3.2.9. дәресләрдән тыш һәм каникул вакытында укучыларның ялын, 

сәламәтләндерүен, хезмәт һәм мәшгульлеген оештыра; 

3.2.10. мәгариф тармагын финанслау өлешендә Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы бюджеты проектын эшләүдә катнаша; 

3.2.11. идарә компетенциясенә керүче мәсьәләләр буенча конференцияләр, 

киңәшмәләр, очрашулар үткәрә, күргәзмәләр һәм башка чаралар оештыра; 

3.2.12. әлеге нигезләмә белән билгеләнгән функцияләрне гамәлгә ашыру белән 

бәйле мәгълүмати-пропаганда чаралары үткәрә; 

3.2.13. халыкны мәгариф хезмәтләре белән тәэмин итүнең район 

программаларын эшли, билгеләнгән тәртиптә карау һәм раслау өчен 

программалар проектларын тәкъдим итә; 

3.2.14.халыкка күрсәтелә торган белем бирү хезмәтләренең сыйфатын 

контрольдә тота; 

3.2.15. туган телдә белем алуга гражданнарның хокукларын гамәлгә ашыру 

өчен шартлар тудыра; 
3.2.16. махсус педагогик программалар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр белән эшләү методикалары нигезендә 
белем алу, социаль адаптация үсешен бозуларны төзәтү өчен ярдәм итә; 
3.2.17.эшчәнлеге мәгариф мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлдерелгән Азнакай 
муниципаль районында сәламәтләндерү учреждениеләре (лагерьлар) һәм 
башка оешмалар төзүгә һәм аларның эшчәнлегенә ярдәм итә; 
3.2.18. балаларның ялын оештыра һәм аларны савыктыру өчен шартлар 
тәэмин итә; 

3.2.19. билгеләнгән тәртиптә мәгариф өлкәсендә дәүләт статистик 
хисапларын җыюны, эшкәртүне, анализлауны һәм тапшыруны гамәлгә 
ашыра; 
3.2.20. билгеләнгән вакытка Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасы законнары нигезендә мәгариф учреждениеләре идарәсе 
карамагында булган бюджет һәм бюджеттан тыш эшчәнлек буенча 
статистик һәм бухгалтер хисапларын тапшыра; 
3.2.21. муниципаль мәгариф учреждениеләренең оештыру-методик 
җитәкчелеген, уку процессын матди-техник яктан тәэмин итүне гамәлгә 
ашыра; 
3.2.22. Азнакай муниципаль районы территориясендә мәгариф 
учреждениеләре челтәрен үстерүне оештыра; 



3.2.23.белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы белем бирү 
учреждениеләрендә мәҗбүри укытылырга тиешле балаларның исәбен 

оештыра һәм алып бара; 
3.2.24. нәтиҗәле тәрбия процессын, өстәмә белем бирүне, билгеле бер 
яшьтәге гражданнарның файдалы мәшгульлеген тәэмин итә; 
3.2.25. дәүләт һәм дәүләтнеке булмаган (шәхси) мәгариф системаларының 
үзара хезмәттәшлеген һәм координацияләүне тәэмин итә; 
3.2.26.«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 

273-Ф3 номерлы Федераль законда билгеләнгән башка вәкаләтләрне мәгариф 

өлкәсендә гамәлгә ашыра. 

4. МӘГЪЛҮМАТИ-МЕТОДИК БҮЛЕК 

 4.1.Мәгълүмати  - методик бүлекне МКУ “Азнакай районы Башкарма 

комитеты мәгариф идарәсенең” структура бүлекчәсе  дип кабул итәргә. 

 4.2.Бүлекнең төп максатлары: 

4.2.1.Азнакай муниципаль районында гомуми белем бирүне мәгълүматлаштыру 

буенча ярдәм; 

4.2.2.Азнакай муниципаль районы мәгариф учреждениеләрен мәгълүмати һәм 

укыту-методик тәэмин итү системасын камилләштерү; 

4.2.3.Азнакай муниципаль районы мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең 

өзлексез белем бирү сыйфатын күтәрү; 

4.2.4. заманча мәгълүмати технологияләрне нәтиҗәле файдалану; 

4.2.5. Азнакай муниципаль районында мәгариф системасының инновацион 

үсешен тизләтүгә ярдәм итү. 

4.3.Бүлекнең төп бурычлары: 

4.3.1. Азнакай муниципаль районы мәгариф учреждениеләренең мәгълүмати 

ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен шартлар тудыру; 

4.3.2.  Азнакай муниципаль районы мәгариф учреждениеләре һәм мәгариф 

идарәләре органнарына мәгълүмати-аналитик, инженер-техник һәм программ-

методик хезмәт күрсәтү; 

4.3.3. Азнакай муниципаль районының мәгариф структурасын һәм эчтәлеген 

камилләштерү, Азнакай муниципаль районының мәгариф учреждениеләрен 

үстерү, Азнакай муниципаль районының мәгариф учреждениеләре 

хезмәткәрләренең педагогик осталыгын үстерү буенча чаралар комплексын 

эшләү; 

4.3.4. мониторинг, аудит, диагностика, шул исәптән Бердәм дәүләт имтиханы 

процедуралары ярдәмендә белем бирүнең бердәм (гомумроссия, республика) 

сыйфат системасы эшчәнлеген тәэмин итү; 

4.3.5. мәгариф системасы үсешенә, мәгарифне модернизацияләү 

программаларын тормышка ашыруга, инновацион-эксперименталь эш 

оештыруга, Азнакай муниципаль районы мәгариф учреждениеләре эшчәнлеген 

аналитик-диагностика һәм эксперт ягыннан тәэмин итүгә ярдәм итә торган 

мәгълүмати-методик киңлекне булдыру; 

4.3.6. икътисад-хокукый, коммуникатив һәм мәгълүмати компонентларга идарә 

итүче һәм педагогик кадрларның квалификация потенциалын арттыру; 

4.3.7. Азнакай муниципаль районы мәгариф учреждениеләре чыгарылыш 

сыйныф укучыларын аттестацияләү процедураларында, шул исәптән Бердәм 

дәүләт имтиханы (БДИ) оештыруда катнашу; 



4.3.8. сәламәтлек саклау технологияләре, психологик-физиологик һәм санитар-

эпидемиологик таләпләр һәм стандартлар белән таләп ителә торган чикләнгән 

чараларны тормышка ашыру; 

4.2.9. белем бирү учреждениеләре һәм оешмаларының челтәр хезмәттәшлеген 

тәэмин итү; 

4.3.10. белем бирүнең барлык дәрәҗәләрендә, беренче чиратта, авыл аз 

комплектлы мәктәпләре һәм физик мөмкинлекләре чикләнгән затлар өчен 

дистанцион укыту технологияләрен эшләү һәм гамәлгә кертү; 

4.3.11. фәнни, фәнни-гамәли һәм методик семинарлар, күргәзмәләр, башка 

оештыру-педагогик һәм фәнни чаралар оештыру һәм үткәрү; 

4.3.12. мәгарифкә программалы-максатчан идарә итүнең автоматлаштырылган 
системасын эшләү һәм гамәлгә кертү, электрон документ әйләнешен гамәлгә 
ашыру. 

5.ИДАРӘ ЭШЧӘНЛЕГЕН ОЕШТЫРУ ҺӘМ ҖИТӘКЧЕЛЕК ИТҮ 

 

5.1. Идарә эшчәнлеге белән Россия Федерациясе законнары һәм әлеге 
Нигезләмә нигезендә билгеләнгән чикләрдә мәгариф идарәсе башлыгы (алга 
таба-идарә башлыгы) җитәкчелек итә. 

5.2.Идарә башлыгы Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан Россия 
Федерациясе законнары нигезендә төзелә торган хезмәт шартнамәсе белән 
билгеләнә. 
5.3. Идарә башлыгы идарә эшчәнлеген оештыру һәм тәэмин итү буенча 
түбәндәге функцияләрне башкара: 
5.3.1. идарә тарафыннан булдырылган максатларның үтәлешен тәэмин итә; 
5.3.2. Идарә исеменнән эшли, аның мәнфәгатьләрен хакимият органнарында, 
оешмаларда, учреждениеләрдә, предприятиеләрдә тәкъдим итә; 
5.3.3.Россия Федерациясе законнары, әлеге Нигезләмә, башка муниципаль 
хокукый актлар, милекне ныгыту турында контракт һәм килешү нигезендә 
билгеләнгән чикләрдә Идарә исеменнән килешүләр төзи, ышанычнамә бирә, 
территориаль казначылык органнарында исәп-хисап счеты ача; 

5.3.4. үз компетенциясе кысаларында идарәнең барлык хезмәткәрләре өчен 
мәҗбүри булган боерыклар чыгара; 
5.3.5. билгеләнгән тәртиптә эш бирүченең Идарә хезмәткәрләренә карата 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыра, шул исәптән хезмәткәрләрне вазыйфага билгели 
һәм вазыйфадан азат итә, аларга Россия Федерациясе законнары нигезендә 
дисциплинар җәза һәм бүләкләү чараларын куллана; 
5.3.6.хисапларны, шул исәптән тиешле органнарга билгеләнгән формалар 
буенча бухгалтерлык һәм статистик хисапларны вакытында һәм тулы күләмдә 
тапшыру торышы өчен җавап бирә; 
5.3.7.әлеге Нигезләмәдән килеп чыга торган һәм Россия Федерациясенең 
гамәлдәге законнарына каршы килми торган башка функцияләрне башкара. 
 

6. МИЛЕК ҺӘМ ФИНАНСЛАР ИДАРӘСЕ 

 

6.1. Идарәнең мөлкәте   аңа мөлкәт хуҗасы буларак оператив идарә итү 
хокукында беркетелә. 



6.2.Идарә милекче ризалыгыннан башка милек белән идарә итүне кире кагарга 
яки башка ысул белән эш итәргә хокуклы түгел. 

6.3.Мөлкәт белән оператив идарә итү хокукында булган идарә аларга 
законнарда, әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән чикләрдә һәм үз эшчәнлеге 
максатлары нигезендә файдалану хокукларын гамәлгә ашыра; 
6.4. Идарә итү чаралары һәм милке аның балансында чагылдырыла һәм Россия 
Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә кулланыла. 
6.5.Гамәлгә куючы артык файдаланылмый торган яки файдаланылмый торган 
мөлкәтне тартып алырга һәм аларны үз тикшерүе буенча кулланырга хокуклы. 
6.6.Мөлкәтне һәм Идарәнең акча чараларын формалаштыруның төп 
чыганаклары булып бюджет һәм бюджеттан тыш ассигнованиеләр тора. 

7.  МӘНФӘГАТЬЛӘР КАРШЫЛЫГЫН БУЛДЫРМАУ ҺӘМ 

ҖАЙГА САЛУ 

7.1. Мәнфәгатьләр каршылыгы астында учреждение хезмәткәренең шәхси 

кызыксынуы аларның хезмәт бурычларын тиешенчә башкаруына йогынты 

ясарга мөмкин һәм учреждение хезмәткәренең шәхси кызыксынуы һәм 

хокукларының, шулай ук оешманың законлы мәнфәгатьләре арасында 

каршылык килеп чыгарга мөмкин. 

7.2.Учреждение хезмәткәренең хезмәт бурычларын тиешенчә башкаруына 

йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шәхси кызыксынуы дигәндә, акча, 

кыйммәтләр, башка мөлкәт, шул исәптән милек хокуклары, яки үзе өчен яки 

өченче затлар өчен мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтү рәвешендә керемнәр 

алу мөмкинлеге аңлашыла. 

7.3. Учреждение җитәкчесе эш бирүчеләргә вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 
кызыксыну тууы турында хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына 
китерә яки китерә ала. 
7.4.Учреждение хезмәткәре учреждение җитәкчесенә вазыйфаи бурычларны 
үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итәргә тиеш, 

ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала. Учреждение 
җитәкчесенә хәбәр итү тәртибе, хәбәрнамәләрдә булган мәгълүматлар 
исемлеге, әлеге мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм хәбәрләрне теркәү 
тәртибе учреждение җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. 
 

8. ИДАРӘНЕ БЕТЕРҮ ҺӘМ ҮЗГӘРТЕП КОРУ ТӘРТИБЕ 

 
8.1.Идарәне үзгәртеп кору һәм Бетерү Россия Федерациясе законнары белән 
каралган нигездә һәм тәртиптә  башкарыла. 

8.2. Үзгәртеп кору турындагы карарны Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советы кабул итә. 

8.3. Идарәне үзгәртеп корганда аның барлык документлары хокукый дәвамчыга 
тапшырыла. Документларны тапшыру Россия Федерациясе законнарында 
билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 
8.4.үзгәртеп корганда кредитор тиешле йөкләмәләрне вакытыннан алда 
башкаруны, шулай ук йөкләмәләрне туктатуны һәм әлеге югалтуларга бәйле 
түләүне таләп итәргә хокуклы түгел. 
8.5.Идарәне бетерү Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә 



билгеләнгән ликвидация комиссиясе тарафыннан башкарыла. 

8.6. 8.6. Ликвидация комиссиясе Идарәнең мөлкәтен бәяли, ликвидация 

балансын төзи. 

8.7.  Гамәлгә куючы, Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә, 

идарәне бетерү тәртибен һәм вакытын билгели, ликвидация балансын раслый.. 

8.8.Ликвидация комиссиясе билгеләнгәннән соң аңа ябылган Идарәнең эшләр 

белән идарә итү вәкаләтләрен күчәләр. 

8.9.Идарәне бетергәндә кредиторларның таләпләре Россия Федерациясе 

граждан законнарында билгеләнгән чират тәртибендә канәгатьләндерелә. 
8.10.Ликвидация комиссиясе Россия Федерациясе законнары нормалары буенча 
Идарәгә китерелгән зыян өчен җавап тота. 
8.11. Бу хакта язма юридик затларның бердәм дәүләт реестрына кертелгәннән 
соң идарә үз эшчәнлеген туктаткан дип санала. 

9. ӘЛЕГЕ НИГЕЗЛӘМӘГӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР ҺӘМ ӨСТӘМӘЛӘР 

КЕРТҮ ТӘРТИБЕ 

 

9.1.              9.1. Әлеге Нигезләмәгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү Татарстан 

Республикасы Азнакай район Советы карары белән раслана. 

 Әлеге Нигезләмәгә кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр Россия 

Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве 

датасыннан үз көченә керә. 
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