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Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы муниципаль 

учреждениеләрен төзү, үзгәртеп кору, тибын үзгәртү һәм бетерү тәртибен 

раслау, шулай ук Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы 

муниципаль учреждениеләре уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр 

кертү турында 

"Дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2010 елның 8 

маендагы 83-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йӛзеннән һәм гамәлдәге законнарга 

туры китерү максатларында Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Мӛслим 

муниципаль районы муниципаль учреждениеләрен тӛзү, үзгәртеп кору, тибын үзгәртү һәм 

бетерү, шулай ук Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль 

учреждениеләре уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү тәртибен (алга таба - 

тәртип) раслау турында" 2008 ел, 28 декабрь, 903 нче карары. 

2. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль учреждениеләрен 

тӛзү, үзгәртеп кору, тибын үзгәртү һәм бетерү тәртибен раслау, шулай ук Татарстан 

Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль учреждениеләре уставларын 

раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү турында " 2018 елның 21 мартындагы 112 номерлы 

карары үз кӛчен югалткан дип санау» 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Мӛслим 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Ильясов Р. А. 

йӛкләргә. 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы 

Башкарма комитеты җитәкчесе И. Х. Әхмәтов 
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Башкарма комитет җитәкчесе 

Мӛслим муниципаль районы 

Татарстан Республикасы муниципаль районнары 

нче«_____»_________ 2018 ш . ___ 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Мӛслим 

муниципаль районы муниципаль учреждениеләрен оештыру, үзгәртеп оештыру, тибын 

үзгәртү һәм бетерү, шулай ук Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы 

муниципаль учреждениеләре уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү тәртибен 

раслау турында" 2010 ел, 30 декабрь, 1199 нчы карары 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 



 

1. Әлеге тәртип "дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен камилләштерүгә 

бәйле рәвештә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында" Федераль законның 13 статьясындагы 2 пункты, 14 статьяның 1.1, 4 пунктлары, 

16 статьясындагы 2.1 пункты, 17.1 статьясындагы 2 пункты, 18 статьяның 5 пункты, 19.1 

статьясындагы 1 пункты, 5 статьясындагы 3 ӛлеше, "автоном учреждениеләр турында" 

Федераль законның 18 статьясындагы 5 ӛлеше, "дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең 

хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү, Россия Федерациясе Президентының, Татарстан 

Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районының 

муниципаль казна, бюджет һәм автоном учреждениеләрен тӛзү, үзгәртеп кору, тибын 

үзгәртү һәм бетерү тәртибе, Мӛслим муниципаль районы милкендә булган (алга таба - 

муниципаль учреждениеләр) мӛлкәт базасында тӛзелгән (тӛзеләчәк) муниципаль 

учреждениеләр уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү тәртибе. 

2. Тибы буенча муниципаль учреждениеләр автоном, бюджет яки казна булырга мӛмкин. 

 

II. Муниципаль учреждениеләр тӛзү 

 

3. Муниципаль учреждение аның учреждениесе юлы белән яки булган муниципаль 

учреждение тибын үзгәртү юлы белән тӛзелергә мӛмкин. 

4. Муниципаль учреждение булдыру (алга таба - учреждение тӛзү) юлы белән Татарстан 

Республикасы Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга таба - Башкарма 

комитет) яки башка җирле үзидарә органы инициативасы белән ведомство карамагындагы 

эшчәнлек ӛлкәсендә муниципаль учреждениеләргә карата гамәлгә ашырыла. 

5. Муниципаль учреждение тӛзү турындагы карар Башкарма комитет тарафыннан кабул 

ителә. 

6. Башкарма комитетның муниципаль учреждение тӛзү турындагы карары проекты җирле 

үзидарә органы яки Башкарма комитетның структур бүлекчәсе тарафыннан ведомство 

карамагындагы эшчәнлек ӛлкәсендә муниципаль учреждениегә карата (алга таба - җирле 

үзидарәнең тармак органы) әзерләнә. 

7. Башкарма комитетның муниципаль учреждение тӛзү турындагы карары проектын карап 

тотарга тиеш: 

а) тӛзелә торган муниципаль учреждение исеме, аның тибын күрсәтеп; 

б) федераль законнар һәм башка норматив хокукый актлар нигезендә тӛзелә торган 

муниципаль учреждение эшчәнлегенең тӛп максатлары; 

в) җирле үзидарә органы исеме, аның карамагында тӛзелә торган муниципаль учреждение 

булачак; 

г) тӛзелә торган муниципаль учреждение ӛчен беркетелергә планлаштырылган күчемсез 

милек (шул исәптән җир кишәрлекләре) турында мәгълүматлар; 

д) хезмәткәрләр штатының чик саны (казна учреждениесе ӛчен); 

е) үткәрү вакытын һәм җаваплы затларны күрсәтеп, муниципаль учреждение тӛзү буенча 

чаралар исемлеге. 

8. Башкарма комитетның җирле үзидарәнең тармак органы тарафыннан муниципаль 

учреждение тӛзү турындагы карары проекты белән бер үк вакытта үз эченә алырга тиешле 

аңлатма язуы тапшырыла: 

а) муниципаль учреждение тӛзүнең максатчанлыгын нигезләү; 

б) тӛзелә торган муниципаль учреждениегә муниципаль функцияләр башкару хокукын 

бирү турында мәгълүмат (казна учреждениесе ӛчен). 

9. Башкарма комитетның муниципаль оешманы тӛзү турындагы карары проекты Финанс-

бюджет палатасы, Башкарма комитетның территориаль үсеш бүлеге, милек һәм җир 

мӛнәсәбәтләре палатасы белән килештерелергә тиеш. 

10. Башкарма комитет тарафыннан муниципаль учреждение тӛзү турында Карар кабул 

ителгәннән соң, Башкарма комитет әлеге муниципаль учреждение уставы әлеге Тәртипнең 

VI бүлеге нигезендә раслана. 

 

III. Муниципаль учреждениеләрне үзгәртеп кору 



 

11. Коммерцияле булмаган оешманы үзгәртеп кору кушу, кушу, бүлү, бүлеп бирү һәм 

үзгәртеп кору рәвешендә гамәлгә ашырылырга мӛмкин. 

12. Муниципаль учреждениене бүлү, бүлеп бирү, кушу рәвешендә үзгәртеп оештыру 

(юридик зат муниципаль казна учреждениесе булса) яисә кушу (муниципаль бюджет яки 

автоном учреждение муниципаль казна учреждениесенә кушылган очракта) турындагы 

карар Башкарма комитет тарафыннан аның учреждениесе юлы белән учреждениене 

тӛзүнең шундый ук тәртибе буенча кабул ителә. 

13. Әлеге Тәртипнең 12 пунктында күрсәтелгән очраклардан тыш, муниципаль(округ) 

учреждениене кушу яисә кушу рәвешендә үзгәртеп тӛзү турындагы карар Башкарма 

комитет тарафыннан кабул ителә һәм карап торырга тиеш: 

а) үзгәртеп кору процессында катнашучы муниципаль учреждениеләрнең исеме, аларның 

тӛрләрен күрсәтеп; 

б) үзгәртеп кору формасы; 

в) үзгәртеп кору процессы тәмамланганнан соң муниципаль(гомуми) учреждениенең 

атамасы(я) ; 

г) муниципаль (гомуми) учреждениене гамәлгә куючының функцияләрен һәм 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы исеме); 

д) үзгәртеп корылган(тӛгәл) муниципаль(тӛгәл) учреждение эшчәнлегенең тӛп 

максатларын үзгәртү (саклау) турында мәгълүмат); 

е) штат санын үзгәртү (саклау) турында мәгълүмат (муниципаль казна учреждениеләре 

ӛчен); 

ж) муниципаль учреждениене үзгәртеп кору буенча чаралар исемлеге, аларны үткәрү 

срокларын күрсәтеп. 

14. Башкарма комитетның муниципаль учреждениене үзгәртеп кору турындагы карары 

проекты белән бер үк вакытта Башкарма комитетка түбәндәге мәгълүматны карап торырга 

тиешле аңлатма язуы тапшырыла: 

а) муниципаль учреждениене үзгәртеп кору кирәклеген нигезләү (үзгәртеп кору ысулын 

күрсәтеп) ; 

б) муниципаль учреждениене үзгәртеп коруның мӛмкин булган социаль-икътисадый 

нәтиҗәләре, мондый оешманың халык ӛчен үтемлелеге һәм аның тарафыннан башкарыла 

торган эшләрнең, күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфаты; 

в) җирле бюджет ӛчен муниципаль учреждение үзгәртеп коруның финанс нәтиҗәләрен 

бәяләү. 

15. Башкарма комитетның муниципаль оешманы үзгәртеп кору турындагы карары 

проекты җирле үзидарәнең тармак органы тарафыннан әзерләнә һәм финанс-бюджет 

палатасы, Башкарма комитетның территориаль үсеш бүлеге, милек һәм җир 

мӛнәсәбәтләре палатасы белән килештерелергә тиеш. 

16. Муниципаль автоном учреждениене үзгәртеп кору турында Башкарма комитет карары 

проекты кергән кӛннән алып биш эш кӛне дәвамында муниципаль автоном 

учреждениенең Күзәтчелек советы тарафыннан алдан карап тикшерелергә тиеш. 

17. Муниципаль(уртак) учреждениене үзгәртеп оештыру турында Карар кабул итү 

муниципаль(үтәргә) учреждениеләргә (ями) бирелергә тиешле муниципаль хезмәтләр 

(эшләр) күләмен саклап калганда, Чираттагы финанс елында һәм план чорында җирле 

бюджет акчаларын баш бүлүчегә бюджет ассигнованиеләре күләмен кыскарту ӛчен нигез 

була алмый.ыми 

 

IV. Муниципаль учреждение тибын үзгәртү 

 

18. Муниципаль учреждение тибын үзгәртү аның үзгәртеп оештырылуы түгел. 

19. Автоном учреждение тӛзү турындагы карар гамәлдәге муниципаль учреждение тибын 

үзгәртү юлы белән, әгәр мондый карар гражданнарның конституциячел хокуклары, шул 

исәптән түләүсез белем алуга, мәдәни тормышта катнашу хокукы һәм мәдәни 

кыйммәтләрдән файдалану хокукы, сәламәтлек саклау һәм түләүсез медицина ярдәме 

алуга хокук бозылуга китермәсә, муниципаль учреждение инициативасы белән йә 

ризалыгы буенча кабул ителә. 



20. Муниципаль учреждение тибын үзгәртү турындагы карар Башкарма комитет 

тарафыннан кабул ителә. 

21. Башкарма комитетның муниципаль казна учреждениесен тӛзү максатларында 

муниципаль учреждение тибын үзгәртү турындагы карарында каралырга тиеш: 

а) булган муниципаль учреждение исеме, аның тибын күрсәтеп; 

б) булдырыла торган муниципаль учреждение исеме, аның тибын күрсәтеп; 

в) муниципаль учреждение карамагында булачак җирле үзидарә органы исеме; 

г) муниципаль учреждение эшчәнлегенең тӛп максатларын үзгәртү (саклау) турында 

мәгълүмат; 

д) штат санын үзгәртү (саклау) турында мәгълүмат; 

е) үткәрү срокларын күрсәтеп, муниципаль учреждение тӛзү буенча чаралар исемлеге. 

22. Башкарма комитетның муниципаль бюджет учреждениесен тӛзү максатларында 

муниципаль учреждение тибын үзгәртү турындагы карарында каралырга тиеш: 

а) булган муниципаль учреждение исеме, аның тибын күрсәтеп; 

б) булдырыла торган муниципаль учреждение исеме, аның тибын күрсәтеп; 

в) муниципаль учреждение карамагында булачак җирле үзидарә органы исеме; 

г) муниципаль учреждение эшчәнлегенең тӛп максатларын үзгәртү (саклау) турында 

мәгълүмат; 

д) үткәрү срокларын күрсәтеп, муниципаль учреждение тӛзү буенча чаралар исемлеге. 

23. Башкарма комитетның муниципаль автоном учреждение тӛзү максатларында 

муниципаль учреждение тибын үзгәртү турындагы карарында каралырга тиеш: 

а) булган муниципаль учреждение исеме, аның тибын күрсәтеп; 

б) булдырыла торган муниципаль учреждение исеме, аның тибын күрсәтеп; 

в) муниципаль учреждение карамагында булачак җирле үзидарә органы исеме; 

г) муниципаль автономияле учреждениеләргә беркетелгән мӛлкәт турында мәгълүматлар, 

шул исәптән күчемсез милек объектлары һәм аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәт исемлеге; 

д) үткәрү срокларын күрсәтеп, муниципаль автоном учреждениесен тӛзү буенча чаралар 

исемлеге. 

24. Муниципаль учреждение тибын үзгәртү инициаторы муниципаль учреждение булса, 

аның тибын үзгәртү турындагы мӛрәҗәгате җирле үзидарәнең тармак органына җибәрелә. 

Мӛрәҗәгатькә гамәлдәге муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында тәкъдим 

теркәлә: 

әгәр муниципаль казна яки бюджет учреждениесе тӛзелә икән, - әлеге Тәртипкә кушып 

бирелә торган форма буенча (китерелми), 

әгәр муниципаль автоном учреждение тӛзелә икән, - Россия Федерациясе Хӛкүмәте 

билгеләгән форма буенча. 

25. Җирле үзидарәнең тармак органы муниципаль учреждение мӛрәҗәгате кергән кӛннән 

алып утыз кӛн эчендә: 

а) муниципаль учреждение мӛрәҗәгатен һәм тәкъдимен карый; 

б) Башкарма комитетның муниципаль учреждение тибын үзгәртү яки гамәлдәге 

муниципаль учреждение тибын үзгәртү файдасызлыгы турында бәяләмә проектын әзерли; 

в) мӛрәҗәгатьне карау нәтиҗәләрен муниципаль учреждение җитәкчесе игътибарына 

җиткерә; 

г) Башкарма комитет карары проектын финанс-бюджет палатасы, Башкарма комитетның 

территориаль үсеш бүлеге, милек һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасы белән килештерүгә 

җибәрә. 

26. Муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында Башкарма комитет карары проекты 

белән бер үк вакытта җирле үзидарәнең тармак органы тарафыннан муниципаль 

учреждение тибын үзгәртү максатчанлыгын нигезләүне һәм муниципаль учреждениенең 

кредит бурычлары турында мәгълүмат бирүне үз эченә алган аңлатма язуы бирелә. 

Муниципаль казна учреждениесе тибын үзгәртү муниципаль учреждение тарафыннан 

барлыкка килә торган муниципаль функцияләр тибын үзгәртү юлы белән барлыкка килә 

алмаса, аңлатма язуында бу муниципаль вазыйфаларның кемгә тапшырылуы турында 

мәгълүмат күрсәтелә. 

Әгәр муниципаль учреждение тибын үзгәртү муниципаль учреждение тарафыннан 

барлыкка килә торган җирле үзидарә органының физик зат алдындагы акчалата формада 



үтәлергә тиешле гавами йӛкләмәләрне үтәү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру юлы белән 

барлыкка килә торган вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мӛмкин булмавына китерсә, аңлатма 

язуында күрсәтелгән вәкаләтләрнең кемгә тапшырылуы турында мәгълүмат күрсәтелә. 

27. Җирле үзидарәнең тармак органы Башкарма комитетның әлеге Тәртипнең 25 

пунктында күрсәтелгән муниципаль учреждение тибын җирле үзидарә органнары белән 

үзгәртү турындагы карары проектын килештерү датасыннан ун кӛн эчендә Башкарма 

комитетка муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында тәкъдим һәм карар проектын 

карап тикшерүгә җибәрә. 

28. Әгәр муниципаль учреждение тибын үзгәртү инициаторы җирле үзидарәнең тармак 

органы булса, ул вакытта ул муниципаль учреждение тибын үзгәртү инициаторы булып 

тора: 

а) муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында тәкъдим әзерли: 

әгәр муниципаль казна яки бюджет учреждениесе тӛзелә икән, - әлеге Тәртипкә кушып 

бирелә торган форма буенча, 

әгәр муниципаль автоном учреждение тӛзелә икән, - Россия Федерациясе Хӛкүмәте 

билгеләгән форма буенча; 

б) әлеге Тәртипнең 26 пунктында күрсәтелгән мәгълүматны үз эченә алган аңлатма язуы 

булган муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында Башкарма комитет карары 

проектын әзерли; 

в) Муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында Башкарма комитет карары проектын 

аңлатма язуы һәм муниципаль учреждение тибын Финанс-бюджет палатасы, Башкарма 

комитетның территориаль үсеш бүлеге һәм мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасы белән 

килештерүгә үзгәртү тәкъдиме белән җибәрә, шулай ук муниципаль учреждение тибын 

үзгәртү нәтиҗәсендә муниципаль автоном учреждение - муниципаль бюджет яисә казна 

учреждениесенә җибәрелә; 

г) Башкарма комитетның муниципаль учреждение тибын үзгәртү турындагы карары 

проектын аңлатма язуы һәм муниципаль учреждение тибын ун кӛн эчендә Башкарма 

комитет каравына үзгәртү турындагы тәкъдиме белән 10 кӛн эчендә җибәрә. 

Муниципаль учреждение тибын үзгәртү нәтиҗәсендә муниципаль казна яки бюджет 

учреждениесе тӛзелә икән, җирле үзидарәнең тармак органы муниципаль учреждение 

җитәкчесенә муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында карар проектын Башкарма 

комитетка җибәрү турында хәбәр итә. 

29. Муниципаль учреждение мӛрәҗәгатен яки җирле үзидарәнең тармак органы 

мӛрәҗәгатен карау нәтиҗәләре буенча башкарма комитет муниципаль учреждение тибын 

үзгәртү яисә муниципаль учреждение тибын үзгәртүдән баш тарту турында Карар кабул 

итә. 

30. Муниципаль (ями) учреждениеләргә бирелергә тиешле муниципаль хезмәтләр (эшләр) 

күләмен саклап калганда муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында Карар кабул итү 

Чираттагы финанс елында һәм план чорында җирле бюджет акчаларын баш бүлүчегә 

бюджет ассигнованиеләре күләмен кыскарту ӛчен нигез була алмый.ыми 

31. Җирле үзидарәнең тармак органы муниципаль учреждение тибын үзгәртү турында 

хокукый акт кабул ителгәннән соң әлеге Тәртипнең VI бүлеге нигезендә тиешле 

муниципаль учреждение уставына үзгәрешләр кертүне тәэмин итә. 

 

V. муниципаль учреждениеләрне бетерү 

 

32. Муниципаль оешманы бетерү турындагы карар Башкарма комитет тарафыннан кабул 

ителә. Күрсәтелгән карарда булырга тиеш: 

- тибындагы күрсәтелгән муниципаль учреждение исеме; 

- муниципаль учреждение карамагында булган җирле үзидарә органы исеме; 

- ликвидация процедураларын гамәлгә ашыру ӛчен җаваплы җирле үзидарә органы исеме; 

- муниципаль казна учреждениесе йӛкләмәләре буенча җаваплы җирле үзидарә органы 

исеме, шул исәптән суд карарларын үтәү нәтиҗәсендә барлыкка килгән йӛкләмәләр 

буенча да. 

33. Муниципаль оешманы бетерү турында Башкарма комитет карары проекты җирле 

үзидарәнең тармак органы тарафыннан әзерләнә. 



Муниципаль учреждениене бетерү турында Башкарма комитет карары проекты белән бер 

үк вакытта җирле үзидарәнең тармак органы тарафыннан муниципаль учреждение 

бетерүнең максатчанлыгын нигезләү һәм муниципаль учреждениенең кредит бурычлары 

(шул исәптән срогы чыккан) турында мәгълүмат булган аңлатма язуы бирелә. 

Юкка чыгарылган муниципаль казна учреждениесе муниципаль функцияләр башкара 

икән, аңлатмалы хатта күрсәтелгән муниципаль функцияләр юкка чыгару процессы 

тәмамланганнан соң тапшырылачак муниципаль учреждение турында мәгълүмат булырга 

тиеш. 

Юкка чыгарылган муниципаль учреждение җирле үзидарә органнарының акчалата 

формада үтәлергә тиешле физик зат алдындагы гавами йӛкләмәләрне үтәү вәкаләтләрен 

гамәлгә ашырган очракта, аңлатма язуында күрсәтелгән вәкаләтләрнең юкка чыгару 

процессы тәмамланганнан соң кемгә тапшырылуы турында мәгълүмат булырга тиеш. 

34. Башкарма комитетның муниципаль оешманы бетерү турында Карар кабул ителгәннән 

соң җирле үзидарәнең тармак органы бурычлы: 

а) юридик затларның бердәм дәүләт реестрына кертү ӛчен күрсәтелгән хокукый актны ӛч 

кӛнлек срокта регистрирующий орган мәгълүматларына кадәр муниципаль 

учреждениенең бетерү процессында булуы турындагы мәгълүматларны җиткерергә; 

б) ике атналык срокта: 

- тиешле муниципаль учреждениенең ликвидация комиссиясе составын расларга; 

- тиешле муниципаль учреждениене бетерү тәртибен һәм срокларын Россия Федерациясе 

Граждан кодексы һәм муниципаль учреждениене бетерү турында хокукый акт нигезендә 

билгеләргә. 

35. Ликвидацияләү Комиссиясе: 

- ликвидацияләнә торган муниципаль учреждениенең эшләр белән идарә итү буенча 

вәкаләтләрен юкка чыгару чоры дәвамында тормышка ашыруны тәэмин итә; 

- кредиторларның таләпләрен күрсәтү ӛчен билгеләнгән чор үткән кӛннән ун кӛнлек 

срокта (әлеге Тәртипнең 36 пункты нигезләмәләрен исәпкә алып) Башкарма комитетка 

раслау ӛчен арадаш ликвидация балансын тапшыра; 

- кредитор белән исәп-хисап тәмамланганнан соң ун кӛн эчендә Башкарма комитетка 

раслау ӛчен ликвидация балансын тәкъдим итә; 

- Россия Федерациясе Граждан кодексы һәм Россия Федерациясенең башка закон актлары 

белән каралган башка чараларны муниципаль оешманы бетерү буенча гамәлгә ашыра. 

36. Муниципаль казна учреждениесен бетергәндә кредитор тиешле йӛкләмәне 

вакытыннан алда үтәүне, шулай ук әлеге чыгымнарны туктату һәм каплауны таләп итә 

алмый. 

37. Бетерелә торган муниципаль учреждение (муниципаль казна учреждениесеннән тыш) 

кредиторларының таләпләре Россия Федерациясе законнары нигезендә түләтүләр 

җибәрелергә мӛмкин булган мӛлкәт хисабына канәгатьләндерелә. 

Муниципаль учреждениенең Күчемсез һәм күчемле мӛлкәте, кредиторларның таләпләрен 

канәгатьләндергәннән соң калган, шулай ук Россия Федерациясе Федераль законнары 

нигезендә бетерелә торган муниципаль учреждение йӛкләмәләре буенча түләтелә алмый 

торган Күчемсез һәм күчемле милек милек милек милек милек палатасына ликвидация 

комиссиясе тарафыннан тапшырыла. 

38. Медицина оешмаларын һәм аларның аерым бүлекчәләрен, шул исәптән бердәм 

медицина оешмаларын һәм аларның аерым бүлекчәләрен бетерү «Россия Федерациясендә 

гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре турында» 2011 елның 21 ноябрендәге 323-

ФЗ номерлы Федераль законның 29.1 статьясы һәм әлеге Нигезләмә нигезендә гамәлгә 

ашырыла.  

 

VI. Муниципаль учреждениеләр уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү 

 

39. Муниципаль учреждение Уставы, шулай ук аңа кертелә торган үзгәрешләр Башкарма 

комитетның хокукый акты белән раслана. 

40. Уставта булырга тиеш: 

а) Гомуми нигезләмәләр билгели, шул исәптән: 



исеме аның тибындагы күрсәтелгән муниципаль учреждение (димәк, "бюджет 

учреждениесе", "автоном учреждение" яки "казна учреждениесе") исеме"); 

муниципаль оешманың урнашу урыны турында мәгълүмат; 

Мӛслим муниципаль районы " муниципаль учреждениесе учредителе һәм милекчесе 

исемен йӛртә"; 

муниципаль учреждение функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле 

үзидарә органнары һәм милекчесе исеме; 

б) федераль законнар, башка федераль һәм муниципаль норматив хокукый актлар 

нигезендә муниципаль учреждение эшчәнлеге предметы һәм максатлары, шулай ук 

эшчәнлек тӛрләренең тулы исемлеге (тӛп эшчәнлек тӛрләрен һәм эшчәнлекнең башка 

тӛрләрен күрсәтеп), алар муниципаль учреждение үзе тӛзегән максатларга ирешү ӛчен 

гамәлгә ашырырга хокуклы; 

в) муниципаль учреждение эшчәнлеген оештыру һәм идарә итү турында бүлек, шул 

исәптән муниципаль учреждение белән идарә итү органнары структурасы, компетенциясе 

турында мәгълүматлар, аларны формалаштыру тәртибе, вәкаләтләр сроклары һәм 

эшчәнлек тәртибе, шулай ук муниципаль учреждение җитәкчесенең җаваплылыгы 

турында нигезләмәләр үз эченә алган; 

г) муниципаль учреждениене милек һәм финанс белән тәэмин итү турында бүлек, ул шул 

исәптән үз эченә алган: 

муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан сатып алынган мӛлкәт белән эш итү 

тәртибе (милекче тарафыннан мондый мӛлкәтне сатып алуга бүлеп бирелгән акчалар 

исәбеннән сатып алынган мӛлкәтдән тыш)); 

муниципаль учреждениенең муниципаль милек реестрында билгеләнгән тәртиптә милекне 

исәпкә алуга тапшыру бурычы; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Муниципаль бюджет учреждениесе 

тарафыннан коммерциягә карамаган оешмаларга, милекче тарафыннан аңа беркетелгән 

яки муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан сатып алынган мондый мӛлкәт, шулай 

ук күчемсез мӛлкәт сатып алу ӛчен аңа бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән, аларны гамәлгә 

куючы яисә акча акчасы, башка мӛлкәт катнашучысы сыйфатында тапшыру тәртибен 

раслау турында" 2009 ел, 31 декабрь, 1101 нче карары; 

тәртибе эре сату һәм сату, кылуда аларда кызыксыну бар; 

әгәр Россия Федерациясе законнары белән башкасы билгеләнмәгән булса, муниципаль 

учреждениегә беркетелгән мӛлкәтне яисә муниципаль учреждениегә бүлеп бирелгән 

акчалар хисабына алынган мӛлкәтне кире алу яисә йӛкләү мӛмкин булган гамәлләрне 

башкаруны тыю; 

муниципаль учреждениенең финанс органында, Федераль казначылык органнарында 

шәхси счетларын ачу, шулай ук муниципаль учреждениеләргә Россия Федерациясе 

законнары нигезендә ачыла торган башка счетлар турында нигезләмәләр; 

әгәр Россия Федерациясе законнары һәм Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актлары белән башкасы каралмаган булса, муниципаль учреждение милекче 

карары һәм аның белән эш итү буенча бетерү турында нигезләмә; 

гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы орган аша 

муниципаль казна учреждениесе йӛкләмәләре буенча муниципаль берәмлекнең субсидиар 

җаваплылыгын күрсәтү; 

д) муниципаль оешманың филиаллары һәм вәкиллекләре турында мәгълүматлар; 

е) башка бүлекләр - федераль законнарда каралган очракларда. 

41. Муниципаль автоном учреждение Уставының эчтәлеге "автоном учреждениеләр 

турында"Федераль закон белән билгеләнгән таләпләргә туры килергә тиеш. 

42. Башкарма комитетның муниципаль учреждение тӛзү, үзгәртеп кору, аның тибын 

үзгәртү турындагы карары муниципаль учреждение уставын эшләү, кабул итү һәм раслау, 

аңа үзгәрешләр кертү ӛчен нигез булып тора. 

43. Муниципаль учреждение оештырганда Устав проекты Башкарма комитет тарафыннан 

муниципаль учреждение тӛзү турында Карар кабул ителгән кӛннән бер ай эчендә җирле 

үзидарәнең тармак органы тарафыннан эшләнә. 

44. Муниципаль учреждение Уставы проекты эшләнгәннән соң финанс-бюджет 

палатасына һәм мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасына килештерү ӛчен җибәрелә. 



Җирле үзидарәнең күрсәтелгән органнары муниципаль учреждение Уставы проектын 

аның кергән кӛннән унбиш кӛн эчендә килештерәләр яисә Устав проектын җирле 

үзидарәнең тармак органына нигезле кисәтүләр белән кире кайтаралар. 

45. Муниципаль учреждение Уставының килешенгән кертелгәннән соң ун кӛн эчендә 

җирле үзидарәнең тармак органы Башкарма комитетка муниципаль учреждение уставын 

раслау турында карар проектын тәкъдим итә. 

46. Муниципаль учреждение Уставын яңа редакциядә әзерләгән, аңа үзгәрешләр кертелгән 

очракта устав муниципаль учреждение тарафыннан эшләнә һәм җирле үзидарәнең тармак 

органына тапшырыла. 

47. Яңа редакцияне раслау (гамәлдәге редакциягә үзгәрешләр кертү) ӛчен Җирле 

үзидарәнең тармак органына муниципаль учреждение уставы тапшырыла: 

- муниципаль учреждение Уставының яңа редакциясе, уставка алты нӛсхәдә үзгәрешләр 

(кәгазь чыганакта барлык нӛсхәләр дә пронумеровалаштырылган һәм озатылган, шулай ук 

электрон чыганакта булырга тиеш); 

- муниципаль оешманың гамәлдәге Уставының күчермәсе барлык үзгәрешләр белән; 

- гамәлдәге уставны теркәү турында таныклык күчермәсе (таныклык күчермәләре) ; 

- муниципаль учреждение тӛзү турында карар күчермәсе; 

- муниципаль учреждениенең исемен үзгәртү, үзгәртеп кору турындагы карар күчермәсе 

(исеме үзгәртелгән яки үзгәртелгән очракта)); 

- муниципаль учреждениене дәүләти аккредитацияләү турында таныклык күчермәсе 

(булганда); 

- муниципаль учреждение лицензиясе күчермәсе (булган очракта). 

48. Муниципаль учреждение Уставы яңа редакциядә, уставка үзгәрешләр, әгәр аларга 

әлеге Тәртипнең 47 пунктында күрсәтелгән документлар теркәлмәгән булса, җирле 

үзидарәнең тармак органы тарафыннан караусыз калдырылырга мӛмкин, йә Документлар 

әлеге тәртипне бозып бирелгән булса, шул исәптән документларны үз рәсмиләштерү 

буенча тапшырылган документлар билгеләнгән таләпләргә туры килми икән. 

Муниципаль учреждение Уставын яңа редакциядә калдыру, уставка үзгәрешләр 

каралмыйча муниципаль учреждениегә җирле үзидарәнең тармак органы тарафыннан 

хәбәр ителә, барлык документлар да ун кӛнлек срокта муниципаль учреждениегә кире 

кайтуның сәбәпләрен күрсәтеп кире кайтарыла. 

49. Җирле үзидарәнең тармак органы бер ай вакыт эчендә муниципаль учреждение 

Уставын яңа редакциядә тикшерүне, уставка үзгәрешләр кертүне федераль законнар һәм 

башка федераль һәм муниципаль норматив хокукый актларга туры килүгә тикшерүне 

гамәлгә ашыра һәм аны яисә мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасына килештерү ӛчен 

уставка үзгәрешләр җибәрә. 

Әлеге җирле үзидарә органы муниципаль учреждение Уставының яңа редакциясен 

килештерә, аның кергән кӛннән ун кӛн эчендә уставка үзгәрешләр кертә яисә эшләп 

бетерү ӛчен Җирле үзидарәнең тармак органына нигезле кисәтүләр белән кире кайтара. 

50. Җирле үзидарәнең тармак органы муниципаль учреждение Уставын яңа редакциядә, 

муниципаль учреждение Уставының килешенгән яңа редакциясенә кергән кӛннән ун кӛн 

эчендә уставка үзгәрешләр, раслау ӛчен Башкарма комитетка үзгәрешләр кертә. 

51. Муниципаль учреждение Уставын, Уставның яңа редакциясен дәүләт теркәвенә 

алганнан соң, законда билгеләнгән тәртиптә муниципаль учреждение уставына 

үзгәрешләр керткәннән соң ун кӛннән дә соңга калмыйча мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре 

палатасына түбәндәге документларның күчермәләрен тапшыра: 

- устав (Уставның яңа редакциясе, уставка үзгәрешләр) белән дәүләт теркәве турында 

тамга белән; 

- юридик затның дәүләт теркәве турында таныклык (муниципаль учреждение 

оештырганда тапшырыла)); 

 


