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«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ РАЙОНЫ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫНЫҢ МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ» МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА 

УЧРЕЖДЕНИЕСЕНЕҢ НИГЕЗЛӘМӘСЕ 

 

 

1. Гомуми  нигезләмәләр 

1.1. "Балтач  район  башкарма  комитетының  мәгариф  идарәсе  «муниципаль казна 

учреждениесе (алга таба текстта – Мәгариф  идарәсе) мәгариф  өлкәсендә идарә итү 

функцияләрен гамәлгә ашыру өчен төзелгән муниципаль учреждение булып тора 

һәм Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы җирле үзидарә башкарма-

боеру органнары структурасына керә. 

1.2. «Балтач район башкарма комитетының мәгариф  идарәсе» муниципаль  казна 

учреждениесе  турындагы  Нигезләмә   гамәлдәге Россия Федерациясе законнары 

белән тәңгәлләштерү зарурлыгы белән бәйле рәвештә  һәм  Балтач район 

Советының 2014 елгы 8 августындагы 238 номерлы карары белән расланган  

Нигезләмә нигезендә эшләнде. Әлеге редакция  иң  яңа булып тора. 

 1.3. Мәгариф  идарәсенә  район Уставы нигезендә җирле әһәмияткә ия 

мәсьәләләрне хәл итү һәм мәгариф, балаларны социаль яклау өлкәсендә аерым 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру вәкаләтләре бирелде. 

1.4. Мәгариф  идарәсенең  мөлкәтен гамәлгә куючы һәм аның хуҗасы булып 

«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

тора.   Гамәлгә куючының   Мәгариф  идарәсенә  карата функцияләре һәм 

вәкаләтләре   Татарстан Республикасының Балтач район башкарма комитеты 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

1.5. Идарәнең тулы рәсми исеме: Муниципаль казна учреждениесе “Татарстан 

Республикасы Балтач районы башкарма комитетының мәгариф идарәсе” 

1.6. Оештыру-хокукый форма: казна учреждениесе.  

1.7. Кыскартылган исеме: МКУ “Балтач район башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе”.  

1.8. Муниципаль казна учреждениесе   «Татарстан  Республикасы  Балтач районы 

Башкарма комитетының мәгариф идарәсе»   дигән  тулы  һәм  МКУ  «Балтач район 

башкарма комитетының мәгариф идарәсе» дигән  кыскартылма  атамалар  тигез  

хокуклы   юридик  көчкә  ия. 

1.9. Идарәгә Балтач муниципаль районы территориясендә теркәлгән барлык 

муниципаль белем бирү учреждениеләре дә керә: бушлай мәктәпкәчә белем бирү; 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирү программалары буенча 

төп һәм адаптацияләнгән гомуми белем бирү программалары буенча урта гомуми 

белем бирү; балаларга өстәмә белем бирү, шул исәптән укучыларның үз-үзләренә 

белем алуга ихтыяҗларын канәгатьләндерү мөмкинлеге. 



1.10. Идарә юридик зат статусына ия, муниципаль казна учреждениесе булып тора, 

мөстәкыйль баланс, бюджет сметасы, казначылык органнарында шәхси счетлары, 

мөһер, белешмәләр өчен мөһере, штамп һәм бланклары бар.  

1.11. Идарә оператив идарәсендә аерымланган милеккә ия, үз исеменнән милек һәм 

шәхси милеккә карамаган хокукларны сатып алырга һәм тормышка ашырырга, 

йөкләмәләрне үтәргә, судта гариза бирүче һәм җавап бирүче булырга мөмкин. 

1.12. Идарә үз йөкләмәләре буенча аның карамагында булган акчалар белән җавап 

бирә. Күрсәтелгән акчалар җитәрлек булмаган очракта, идарә йөкләмәләре буенча 

аның мөлкәте хуҗасы – “Балтач муниципаль районы” муниципаль берәмлеге 

субсидиар җаваплылык тота. 

1.13. Идарә итүгә казна учреждениесенә карата билгеләнгән бюджет законнары 

таләпләре кагыла. 

1.14. Идарә эшчәнлеген финанслар белән тәэмин итү Балтач муниципаль районы 

бюджеты акчалары, законнар белән билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителә торган 

өстәмә, бюджеттан тыш чыганаклар хисабына тормышка ашырыла. 

1.15. Идарә гамәлдәге законнар нигезендә муниципаль заказчы тарафыннан 

товарлар китерүгә, эшләр башкаруга, муниципаль ихтыяҗлар өчен хезмәт 

күрсәтүгә заказлар урнаштыру буенча функцияләрне гамәлгә ашыру вәкаләтенә ия. 

1.16. Идарә итү урыны: 422250, Россия, Татарстан Республикасы, Балтач районы, 

Балтач ш. т. п., Ленин ур., 63. 

1.17. Идарәнең юридик адресы: 422250, Россия, Татарстан Республикасы, Балтач 

районы, Балтач ш. т. п., Ленин ур., 63. 

 1.18. Идарә үз эшчәнлегендә 1992 елның 12 декабрендәге Россия Федерациясе 

Конституциясенә (төзәтмәләрне исәпкә алып), Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы белән 31.07.1998 N 145-ФЗ (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән), “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

белән), “Коммерцияле булмаган оешмалар турында” 12.01.1996 N 7-ФЗ Федераль 

закон (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән),  “Россия Федерациясендә мәгариф 

турында”  29.12. 2012 елгы   273-ФЗ номерлы Федераль закон (үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр белән)), “Опека һәм попечительлек турында “2008 елның 24 апрелендәге 

48-ФЗ номерлы Федераль закон (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән), "Балигъ 

булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау 

системасы нигезләре турында “1999 елның 24 июнендәге 120-ФЗ номерлы 

Федераль закон (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән), “Ятим балаларга һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балаларга социаль ярдәм буенча өстәмә гарантияләр 

турында” 1996 елның 21 декабрендәге 159-ФЗ номерлы Федераль закон,  “Мәгариф 

турында” 2013 елның 22 июлендәге 68-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы, Балтач муниципаль районы Уставы, Татарстан Республикасы Балтач район 

башкарма комитеты турындагы нигезләмәгә, әлеге Нигезләмәгә таяна. 

1.22. Башка структур бүлекчәләр эшчәнлеген гамәлгә ашыру белән бергә 

муниципаль район хакимияте идарә органнары, җирле, республика һәм федераль 

башкарма хакимият органнары, учреждениеләр һәм оешмалар, физик һәм юридик 

затлар белән мәгариф, балаларны социаль яклау, хезмәтне саклау мәсьәләләре 

буенча хезмәттәшлек итә, каникулларда балаларның ялын оештыру, балигъ 

булмаганнар арасында хокук бозуларны кисәтү, балалар һәм яшүсмерләр, аларның 

ата-аналары арасында хокук бозуларны ачыклау һәм булдырмау буенча 

хезмәттәшлек итә. 



 

2. Идарә эшчәнлегенең предметы, максатлары һәм бурычлары 

2.1.Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Башкарма комитетының 

Мәгариф өлкәсендә вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итү идарә 

эшчәнлегенең предметы булып тора. 

2.2. Идарә эшчәнлегенең максатлары: 

1) җирле үзидарә органнары вәкаләтләре кысаларында район территориясендә 

мәгариф системасы белән идарә итү; 

2) тапшырылган дәүләт вәкаләтләре кысаларында балаларга мәктәпкәчә, гомуми 

һәм өстәмә белем бирү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру; 

3) мәгариф системасының һәркем өчен мөмкин булган белем бирү принциплары, 

мәгариф системасының әзерлек дәрәҗәсенә адаптивлыгы, белем бирү 

ихтыяҗларын һәм ресурслар булуны исәпкә алып, укучыларның үсеш 

үзенчәлекләре, сәләтләрен һәм кызыксынуларын исәпкә алып, район мәгариф 

системасы үсешенең төп юнәлешләрен эшләү; 

4) гражданнарның белем алуга хокукларын гамәлгә ашыру өчен кирәкле шартлар 

булдыру (үз вәкаләтләре чикләрендә). 

2.3. Идарәнең бурычлары: 

1) муниципаль мәгариф оешмаларында 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 

финанслар белән тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш); 

2) муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыру 

(финанс белән тәэмин ителүче Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте 

органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган өстәмә белем бирүдән тыш); 

3) муниципаль белем бирү оешмаларында балаларны карап тоту өчен шартлар 

тудыру; 

4) муниципаль мәгариф оешмаларын төзү, үзгәртеп кору, бетерү (муниципаль 

районнарның җирле үзидарә органнары тарафыннан югары белем бирү 

муниципаль мәгариф оешмаларын булдырудан тыш), муниципаль мәгариф 

оешмаларын гамәлгә кую функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыру; 

5) муниципаль белем бирү оешмалары биналарын һәм корылмаларын карап 

тотуны, алар янындагы территорияләрне төзекләндерүне тәэмин итү; 

6) мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алу, муниципаль 

белем бирү оешмаларын муниципаль районның, шәһәр округының конкрет 

территорияләренә беркетү; 

7) балигъ булмаганнарның җәйге ялын һәм мәшгульлеген оештыру; 

8) мәгариф өлкәсендә әлеге Федераль законда билгеләнгән башка вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыру. 

 

3. Идарә вәкаләтләре 

3.1. Идарә эшчәнлегенең төп вәкаләтләре: 

- үз эшчәнлеге буенча муниципаль программаларны эшләүдә катнашу; 

- районның муниципаль белем бирү оешмаларын булдыру, үзгәртеп кору һәм 

бетерү мәсьәләләре буенча эшне координацияләү, аларның эшчәнлеген 

планлаштыру, оештыру; 



- мәгариф өлкәсендә муниципаль хокукый актлар проектларын эшләү; 

- район муниципаль белем бирү оешмаларының мәгълүмати-методик эшчәнлеген 

тормышка ашыру; 

- район территориясендә мәгарифне үстерүгә юнәлдерелгән  муниципаль 

программаларны эшләү һәм тормышка ашыру; 

- мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алуны гамәлгә 

ашыру, муниципаль белем бирү оешмаларын муниципаль районның конкрет 

территорияләренә беркетү; 

- белем бирү учреждениеләрендә дәрескә йөрмәүче яки системалы рәвештә 

сәбәпсез еш дәрес калдыручы балигъ булмаганнарның исәбен алып бару; 

- балигъ булмаганнарның үз-үзен тотышын формалаштыруга юнәлдерелгән 

программалар эшләү һәм гамәлгә кертү; 

- инвалид балаларны һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны үстерү, 

аларны комплекслы тикшерү һәм аларга психологик-медик-педагогик ярдәм 

күрсәтү буенча киңәшләр әзерләү һәм алга таба укыту һәм тәрбияләү өчен шартлар 

тудыру; 

- каникул вакытында балаларның ял һәм сәламәтләндерү хокукларын тәэмин итү 

буенча чараларны тормышка ашыру; 

- укучыларга һөнәри юнәлеш бирү эшен координацияләү; 

- укучыларны җирле бюджет хисабына тукландыру белән тәэмин итү тәртибен 

гамәлгә ашыру; 

 

4. Идарә Функцияләре 

4.1. Идарә муниципаль районда мәгариф өлкәсе үсеше тенденцияләрен анализлый 

һәм фаразлый: 

- мәктәпкәчә белем бирү оешмалары; 

- башлангыч гомуми белем бирү; 

- төп гомуми белем бирү; 

-урта гомуми белем бирү; 

- өстәмә белем бирү. 

4.2. Идарә белем бирү оешмалары тарафыннан Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнарының үтәлеше мониторингын тәэмин итә: 

- белем бирү процессы һәм белем бирү технологияләре методикаларын үтәү һәм 

камилләштерү; 

-гомуми белем бирүнең дәүләт белем бирү стандартының мәктәп компонентын,, 

белем бирү программалары һәм укыту планнары, уку курсларының һәм 

дисциплиналарның эш программаларын, календарь уку графикларының эш 

программаларын эшләү һәм раслау; 

- укыту (педагогик) методик берләшмәләре эшчәнлеге; 

- белем бирү оешмаларының административ идарә персоналы эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелегенә мониторинг; 

- педагогик аттестация үткәрүгә ярдәм итү; 

- Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районында башлангыч гомуми, төп 

гомуми һәм урта гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

муниципаль гомуми белем бирү оешмалары һәм гомуми белем бирү оешмалары 

мониторингын гамәлгә ашыру һәм аларны үткәрү тәртибе. 

4.3. Идарә каникул чорында балаларның һәм тәрбияләнүчеләрнең ялын билгели. 



4.4.Мәгариф системасында Идарә отчет бирүне  билгеләнгән тәртиптә  эшкәртә, 

анализлый һәм гамәлгә ашыра. 

 

5. Идарә мөлкәте 

5.1. Идарә итү эше Балтач муниципаль районының муниципаль милке булып тора 

һәм аңа оператив идарә итү хокукында беркетелә.  

5.2. Беркетелгән мөлкәткә карата идарә үз эшчәнлеге һәм мөлкәт билгеләү 

максатларына ярашлы рәвештә гамәлдәге кануннар белән билгеләнгән чикләрдә 

идарә итә.  

5.3. Милек белән идарә итәргә вәкаләтле орган карары буенча  үзенә беркетелгән 

мөлкәтне кире алырга яки башка ысул белән эш итәргә хокуклы түгел. 

5.4. Идарә үзләренә беркетелгән мөлкәтне нәтиҗәле файдаланырга, мөлкәтнең 

сакланышын тәэмин итәргә һәм аның техник торышы начарлануга юл куймаска 

тиеш.  

5.5. Идарә эшчәнлеген финанслау район бюджеты акчалары хисабына бюджет 

сметасы нигезендә башкарыла. 

 

6. Идарә структурасы, эшчәнлекне оештыру. 

6.1. Идарә үз эшчәнлеген оештыруда  түбәндәге структурага ия: 

1) Идарә җитәкчесе;  

2)  укыту-методик эш буенча җитәкче урынбасары; 

3) тәрбия эшләре буенча җитәкче урынбасары; 

4) Идарә методистлары; 

5) Идарә белгечләре. 

6.2. Идарә карамагындагы оешмалар: 

- Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләре; 

-Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы гомуми белем бирү 

учреждениеләре; 

- Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы "Мәктәптән тыш эшләр 

үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе; 

- психологик-педагогик хезмәт; 

6.3. Идарәне Балтач районы башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан билгеләнә 

һәм вазифадан азат итә ала  торган җитәкче җитәкли. 

6.4. Идарә башлыгы башкарма-боеру вәкаләтләренә ия, муниципаль вазифаны  

били. 

6.5. Җитәкче идарәгә йөкләнгән бурычларны, вәкаләтләрне һәм функцияләрне 

тормышка ашыру буенча идарә эшчәнлеген оештыра: 

1) идарә эшчәнлеге белән җитәкчелек итә, вәкаләтләрне үтәүне тәэмин итә;  

2) идарә эшчәнлеге мәсьәләләре буенча хисаплар һәм докладлар тәкъдим итә; 

3) үз компетенциясе кысаларында боерыклар һәм күрсәтмәләр чыгара;  

4) идарә исеменнән ышанычнамәсез эш итә һәм халык, дәүләт органнары һәм 

җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр, оешмалар белән 

мөнәсәбәтләрдә идарә итә;  

5) суд органнарында идарә мәнфәгатьләрен тәкъдим итә, гариза, шикаять һәм 

аларга бәяләмә яза, Идарә исеменнән ышанычнамә бирә;  

6) идарә счетларын ача һәм яба, идарә счетына кергән акчалар белән эш итә, 

аларны максатчан куллану өчен җаваплылык тота;  



7) идарәнең бюджет сметасын раслый;  

8) еллык хисапны һәм еллык бухгалтер балансын раслый;  

9)статистик һәм бухгалтер хисапларын тәкъдим итә;   

10) үз вәкаләтләре кысаларында финанс һәм хисап дисциплинасын саклауны 

тәэмин итә;  

11) идарә эшчәнлеге мәсьәләләре буенча юридик һәм физик затлар белән 

муниципаль контрактлар һәм килешүләр төзи;  

12)  Идарәнең штат расписаниесен эшли; 

13) Идарә хезмәткәрләре белән хезмәт шартнамәләре төзи, үзгәртә һәм өзә, аларга 

Россия Федерациясенең хезмәт законнары һәм «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә кызыксындыру һәм дисциплинар җаваплылык чараларын куллана; 

14) Идарә хезмәткәрләре арасында вазыйфаларны бүлә һәм аларның вазыйфаи 

инструкцияләрен раслый; 

15) Идарәдә мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау яки җайга салу, коррупция 

сәбәпләрен булдырмау һәм бетерү буенча чаралар күрә. 

Мәнфәгатьләр каршылыгы дигәндә, оешма (учреждение) хезмәткәренең шәхси 

кызыксынуы аның хезмәт бурычларын тиешенчә башкаруына йогынты ясарга 

мөмкин һәм оешма (учреждение) хезмәткәренең шәхси кызыксынуы һәм 

оешманың (учреждение) хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре арасында 

каршылык барлыкка килергә мөмкин. 

Оешма (учреждение) хезмәткәренең хезмәт вазыйфаларын тиешенчә башкаруына 

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

кыйммәтле әйберләр, башка мөлкәт, шул исәптән милек хокуклары, яки үзе өчен 

яисә өченче затлар өчен мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтүләр рәвешендә 

керемнәр алу мөмкинлеге аңлашыла. 

Оешма (учреждение) җитәкчесе (директоры) эш бирүчегә (гамәлгә куючыга) 

вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында 

хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала. 

Оешма (учреждение) җитәкчесенә хәбәр итү тәртибе, хәбәрнамәләрдә булган 

мәгълүматлар исемлеге, әлеге мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм 

хәбәрләрне теркәү тәртибе оешма (учреждение) җитәкчесе (директоры) 

тарафыннан билгеләнә. 

16) гражданнарны кабул итүне оештыра һәм алып бара, Идарә компетенциясе 

мәсьәләләре буенча гражданнар һәм оешмаларның мөрәҗәгатьләрен карауны 

тәэмин итә; 

17) мәгариф оешмалары җитәкчеләрен билгели һәм вазифаларыннан азат итә; 

18) Идарәдән китә торган документларны имзалый. 

 

7. Идарә итү хокуклары һәм бурычлары 

7.1. Идарә үзенә йөкләнгән функцияләрне гамәлгә ашыру өчен хокуклы: 

- үз компетенциясе мәсьәләләре буенча муниципаль белем бирү учреждениеләре 

һәм аларның вазыйфаи затлары эшен өйрәнүне гамәлгә ашыру; 

- мәгариф оешмаларында, мәгариф оешмалары хезмәткәрләрен (килешү буенча) 

һәм иҗтимагый оешмалар хезмәткәрләрен җәлеп итеп, методик өйрәнү өчен 

комиссияләр төзергә (килешү буенча); 

- белем бирү учреждениеләреннән һәм мәгариф системасының башка 

учреждениеләреннән үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны, 



документларны һәм материалларны соратып алырга кирәк булган очракта, аларга 

документларны һәм идарә башлыгы йөкләмәләрен үтәү сроклары турында 

искәрмәне җибәрергә; 

- белем бирү оешмаларыннан һәм аларның вазыйфаи затларыннан методик 

өйрәнүләр барышында һәм нәтиҗәләре буенча мәгълүмат, язма яки телдән 

аңлатмалар соратып алырга; 

- методик эзләнүләр нәтиҗәләре буенча мәгариф системасының ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләре җитәкчеләренә ачыкланган җитешсезлекләрне 

бетерү һәм аларны бетерү буенча кабул ителгән чаралар турында мәгълүмат бирү 

тәкъдимнәре белән Мәгълүмати белешмәләр һәм киңәшләр җибәрергә; 

- идарә компетенциясенә кергән мәсьәләләрне карау өчен мәгариф учреждениеләре 

җитәкчеләре катнашында киңәшмәләр үткәрергә; 

- мәгариф өлкәсендә гамәлдә булган законнарны, нормаларны, кагыйдәләрне 

куллану мәсьәләләре буенча җитәкчеләрне хәбәрдар итәргә; 

- мөстәкыйль карарлар кабул итү һәм Идарә компетенциясе мәсьәләләре буенча 

гамәлләр башкарырга; 

- педагоглар һәм җитәкчеләрне дәүләт һәм башка бүләкләр, аерымлык билгеләре 

белән бүләкләүгә тәкъдим итү турында Карар кабул итәргә.  

-идарә итүгә йөкләнгән вәкаләтләрне һәм функцияләрне үтәү кысаларында белем 

бирү учреждениеләре җитәкчеләреннән мәгълүматны соратып алырга; 

- белем бирү оешмалары эшчәнлеге мәсьәләләре буенча гаризаларны һәм 

шикаятьләрне карап тикшерү һәм алар буенча үз компетенциясе нигезендә 

карарлар кабул итәргә. 

7.2. Идарә бурычлы: 

- Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Конституциясен, Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарын, югары органнарның 

норматив-хокукый актларын һәм әлеге Нигезләмәне үтәргә; 

 - белем бирү процессында катнашучыларның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен саклауны тәэмин итәргә. 

 

8. Җаваплылык 

8.1. Идарә җитәкчесе гамәлдәге законнар нигезендә идарәгә йөкләнгән 

вәкаләтләрне үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылык тота. 

8.2. Идарә җитәкчесе вазыйфаи бурычларны үтәмәгән (тиешенчә үтәмәгән), 

коррупцион хокук бозулар кылган, шулай ук гамәлдәге законнар нигезендә 

коррупция сәбәпләрен бетерү буенча чараларны үтәмәгән өчен җавап тота. 

8.3. Идарә хезмәткәрләре Россия Федерациясенең хезмәт законнары һәм «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән үз вазифаларын үтәмәве, тиешенчә үтәмәве өчен 

җаваплы. 

 

 

 

9. Йомгаклау нигезләмәләре 

9.1. Идарәне бетерү яки үзгәртеп кору турындагы карар Татарстан Республикасы 

Балтач районы башкарма комитеты тарафыннан билгеләнгән тәртиптә кабул ителә. 

9.2. Идарәне бетерү яисә үзгәртеп кору (кушу, бүлеп бирү, бүлү, үзгәртеп кору) 

Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 



9.3. Идарә эшчәнлеген туктатканда,  барлык документлар (идарә итү, финанс-

хуҗалык, кадрлар һ.б.) билгеләнгән тәртиптә хокукый дәвамчыга тапшырыла. 

Хокукый дәвамчы булмаганда, даими саклау документлары муниципаль архивка 

тапшырыла. 

9.4. Әлеге Нигезләмәгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, Идарә структурасы 

Татарстан Республикасы Балтач  район Советы карары белән раслана һәм законда 

билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве үткән көннән үз көченә керә.  

 

 

 


