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Татарстан  Республикасы  Кукмара  муниципаль
районы  Советының  2005  нче  елның  22  нче
декабрендәге  26  нчы  номерлы  карары  белән
расланган  Татарстан  Республикасы  Кукмара
муниципаль  районы  «Башкарма  комитеты
турында  нигезләмәгә  үзгәрешләр  кертү
хакында»

КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ КАРАРЫ
«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми

принциплары  турында  "2003  нче  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы
Федераль  закон,  «Татарстан  Республикасында  җирле  үзидарә  турында"  2004
елның  28  июлендәге  45-ТРЗ  номерлы  Татарстан  Республикасы  Законы,
Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы муниципаль берәмлеге
Уставы нигезендә Кукмара муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы
нигезләмәне  гамәлдәге  законнарга  туры  китерү  максатларында  Кукмара
муниципаль районы Советы карар чыгарды:

1. Кукмара  район  Советының  2005  елның  22  декабрендәге  «Кукмара
муниципаль районы башкарма комитетын төзү турында» 26 номерлы карары
(Кукмара  муниципаль  районы  Советының  2015  елның  30  мартындагы  08
номерлы карары редакциясендә) белән расланган Кукмара муниципаль районы
Башкарма комитеты турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1.1 2.3 пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2.3. Башкарма комитетның урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан

Республикасы, Кукмара районы, Кукмара шәһәре, Ленин урамы, 15 нче йорт.»;
1.2 3 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.Башкарма комитетның төп бурычлары һәм функцияләре
3.1.  Башкарма  комитеты  муниципаль  район  территориясендә  җирле

әһәмияттәге  мәсьәләләрне  хәл  итү,  муниципаль  район  җирле  үзидарә
органнарына федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән



тапшырылган  аерым  дәүләт  вәкаләтләрен,  шулай  ук  муниципаль  район
составына  керүче  җирлекләрнең  җирле  үзидарә  органнары  тарафыннан
тапшырылган вәкаләтләрне килешүләр нигезендә гамәлгә ашыруны оештыра.

3.2. Башкарма комитет: 
1) планлаштыру, бюджет, финанслар һәм исәпкә алу өлкәсендә: 
-  район  бюджеты  проектын  (бюджет  проектын  һәм  уртача  вакытка

исәпләнгән финанс планын) төзүне тәэмин итә); 
-  кирәкле  документлар  һәм  материаллар  белән  район  Советы  раславына

район  бюджеты проектын  (бюджет  проектын  һәм  уртача  срокка  исәпләнгән
финанс планын) кертә;

-  Россия  Федерациясе  Бюджет  кодексы  нигезендә  бюджетара
трансфертларны  бүлү  методикасын  һәм  (яки)  бирү  тәртипләрен  эшли  һәм
раслый;

- район бюджетының үтәлешен һәм бюджет хисаплылыгын төзүне тәэмин
итә, район бюджетының үтәлеше турындагы отчетны район Советына раслау
өчен тәкъдим итә;

- муниципаль бурычы белән идарә итүне тәэмин итә; 
-  районның  комплекслы  социаль-икътисади  үсеше  планнары  һәм

программалары проектларын эшләүне тәэмин итә;
- район бюджетының үтәлешен, районның комплекслы социаль-икътисади

үсеш планнарын һәм программаларын үтәүне оештыра; 
-  районның  комплекслы  социаль-икътисади  үсеше  планнарының  һәм

программаларының үтәлеше турында хисап әзерләүне тәэмин итә;
- районның икътисад һәм социаль өлкә торышын характерлаучы статистик

күрсәткечләр җыюны оештыра һәм күрсәтелгән мәгълүматларны закон белән
билгеләнгән тәртиптә дәүләт хакимияте органнарына тәкъдим итә; 

-  район  бюджеты  хисабына  җирлекләрнең  бюджет  тәэмин  ителеше
дәрәҗәләрен тигезләүне тәэмин итә;

2)  муниципаль милек белән идарә итү өлкәсендә,  район территориясендә
предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар белән үзара мөнәсәбәтләр:

-  районның  муниципаль  милкендә  булган  милек  белән  идарә  итә,
муниципаль  милек  объектларын  булдыру,  сатып  алу,  файдалану,  эш  белән
тәэмин итү һәм арендалау буенча мәсьәләләрне хәл итә (әгәр дә район Советы
карары белән башкача билгеләнмәгән булса);

-  әгәр  федераль  законнарда  башкасы  каралмаган  булса,  муниципаль
предприятиеләр  һәм учреждениеләр  төзи,  муниципаль казна  учреждениеләре
эшчәнлеген финанс белән тәэмин итүне һәм бюджет һәм автоном муниципаль
учреждениеләр  тарафыннан  муниципаль  йөкләмә  үтәлешен  финанс  белән
тәэмин итүне гамәлгә ашыра, шулай ук муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыра;

- муниципаль милектә булмаган предприятиеләр, оешмалар белән районның
икътисади һәм социаль үсешендә хезмәттәшлек турында килешүләр төзи; район
территориясендә халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсендә төрле милек формасындагы
предприятиеләр төзүгә ярдәм итә;

- районның хезмәт күрсәтүче административ участогында полиция участок



уполномоченные вазифасын башкарган хезмәткәргә эш өчен бина тәкъдим итә; 
- 2017 нче елның 1 нче гыйнварына кадәр полиция участок уполномоченные

вазыйфасын  башкарган  хезмәткәргә  һәм  аның  гаилә  әгъзаларына  хезмәткәр
тарафыннан әлеге вазифаны  башкарган  чорда торак бина тәкъдим итә;

3)  территориаль  планлаштыру,  җирдән  һәм  башка  табигый  ресурслардан
файдалану, әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә:

- районның территориаль планлаштыру документлары проектларын, башка
шәһәр төзелеше документларын әзерли һәм район Советына раслауга кертә һәм
аларның тормышка ашырылуын тәэмин итә;

-  район  территориясендә  гамәлгә  ашырыла  торган  шәһәр  төзелеше
эшчәнлеген  тәэмин  итү  буенча  мәгълүмат  системаларын  алып  баруны,
муниципаль  район  чикләрендә  җир  кишәрлекләрен  резервлауны  һәм  тартып
алуны гамәлгә ашыра;

- җирлекара характердагы әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын оештыра;
 - район территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән

аерым  җыю),  җыю,  ташу,  эшкәртү,  утильләштерү,  зарарсызландыру,  күмү
буенча эшчәнлекне оештыруда катнаша;

- район территориясендә дәвалау-савыктыру урыннарын һәм курортларын
булдыра,  үстерүне  һәм  саклауны  тәэмин  итә,  җирле  әһәмияттәге  махсус
сакланыла  торган  табигать  территорияләрен  куллану  һәм  саклау  өлкәсендә
муниципаль контрольне гамәлгә ашыра;

- муниципаль урман контролен гамәлгә ашыра;
- район ихтыяҗлары өчен, ясалма җир кишәрлекләре булдыру өчен кирәкле

эшләр башкаруны тәэмин итә, федераль закон нигезендә ясалма җир кишәрлеге
төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткәрә;

- муниципаль районның авыллар арасындагы территориясендә муниципаль
җир контролен гамәлгә ашыра; 

-  «күчемсез  милекнең дәүләт кадастры турында» 2007 нче елның 24 нче
июлендәге  221-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  нигезендә  Комплекслы  кадастр
эшләрен башкаруны һәм территория планы картасын раслауны оештыра;

 4) Төзелеш, транспорт һәм элемтә өлкәсендә:
- район чикләрендә,  торак пунктлар чикләреннән тыш җирле әһәмияттәге

автомобиль  юлларына  карата  юл  эшчәнлеген  гамәлгә  ашыруны  тәэмин  итә,
район  чикләрендә  торак  пунктлар  чикләреннән  тыш  җирле  әһәмияттәге
автомобиль  юлларының  сакланышын  муниципаль  контрольдә  тота,  юл
хәрәкәтен  оештыра,  аларда  юл  хәрәкәте  иминлеген  тәэмин  итә,  шулай  ук
автомобиль  юлларын куллану  һәм юл эшчәнлеген  гамәлгә  ашыру өлкәсендә
Россия Федерациясе законнары нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра;

-  халыкка  транспорт  хезмәте  күрсәтү  өчен  шартлар  тудыра  һәм  район
чикләрендә халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруны тәэмин итә;

-  район  чикләрендә  халыкка  хезмәт  күрсәтүче  маршрутлар,  хәрәкәт
графиклары,  җәмәгать  транспорты  тукталышлары  урыннарын  раслый  яки
килештерә;

-  район  чикләрендә,  торак  пунктлардан  читтә  җәмәгать  транспорты
тукталышлары өчен билгеләнгән урыннарны төзекләндерүне тәэмин итә; 



- авылларны элемтә хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыра;
-  адресация  объектларына адреслар бирүне,  адресларны  үзгәртүне,

адресларны  юкка  чыгаруны,  урам-юл  челтәре  элементларына  (федераль
әһәмияттәге  автомобиль  юлларыннан,  региональ  яки  төбәкара әһәмияттәге
автомобиль  юлларыннан  тыш)  исемнәрне,  муниципаль  районның  авыллар
арасындагы  территориясе  чикләрендә  планлаштыру  структурасы  исемнәре
бирүне,  мондый  атамаларны  үзгәртүне,  гамәлдән  чыгаруны,  дәүләт  адреслы
реестрында мәгълүмат урнаштыруны тәэмин итә;

5) торак-коммуналь, көнкүреш, сәүдә һәм башка хезмәт күрсәтү, шулай ук
төзекләндерү һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә:

-  энергияне  саклау  һәм  энергетика  нәтиҗәлелеген  арттыру  өлкәсендә
муниципаль программаларны тормышка ашыра, Кукмара муниципаль районы
чикләрендә  муниципаль  торак  фонды  төзегән  күпфатирлы  йортларны,
бүлмәләрне энергетик тикшерүне оештыра,  энергияне саклау һәм энергетика
нәтиҗәлелеген  арттыру  турындагы  законнарда  каралган  башка  чаралар
оештыра һәм үткәрә;

- Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә
район  чикләрендә  җирлекләрнең  электр  һәм  газ  белән  тәэмин  ителешен
оештыра;

-  муниципаль  район  составына  керүче  җирлекләрне  җәмәгать  туклануы,
сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү белән тәэмин итү өчен шартлар тудыра;

-  җирлекара  китапханәләр  белән  халыкка  китапханә  хезмәте  күрсәтүне,
аларның китапханә фондларын туплауны һәм саклауны оештыра; 

-  ритуаль хезмәтләр күрсәтүне  оештыра һәм җирлекара  күмү урыннарын
тотуны тәэмин итә;

-  район  составына  керүче  җирлекләрдә  җирле  традицион  халык  сәнгать
иҗатын үстерү өчен шартлар тудыра; 

- район составына керүче җирлекләрне ял һәм мәдәният оешмалары хезмәте
белән тәэмин итү өчен шартлар тудыра;

-  җирлекләрдә  авыл  хуҗалыгы  җитештерүен  үстерү,  авыл  хуҗалыгы
продукциясе,  чимал  һәм  азык-төлек  базарын  киңәйтү  өчен  шартлар  тудыра,
кече  һәм  урта  эшмәкәрлекне  үстерүгә  ярдәм  итә,  социаль  юнәлешле
коммерцияле  булмаган  оешмаларга,  хәйрия  эшчәнлегенә  һәм  волонтерлыкка
(волонтерлыкка) ярдәм күрсәтә);

-  район территориясендә физик культура,  мәктәп спорты һәм массакүләм
спорт  үсешен тәэмин итә,  районның рәсми физкультура-сәламәтләндерү  һәм
спорт чаралары үткәрүне оештыра;

-  «Җылылык  белән  тәэмин  итү  турында  "  Федераль  законда  каралган
җылылык белән тәэмин итүне оештыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыра; 

- су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өлкәсендә «Су белән
тәэмин  итү  һәм  ташландык  суларны  агызу  турында  "  Федераль  законда
каралган вәкаләтләрне гамәлгә ашыра;

-реклама  конструкцияләрен  урнаштыру  схемасын  раслый,  муниципаль
район  территориясендә  реклама  конструкцияләрен  эксплуатацияләүгә   һәм
куюга  рөхсәт  бирә,  муниципаль район территориясендә  «Реклама  турында  "



2006 нчы елның 13нче  мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
гамәлгә  ашырыла  торган  үз  белдеге  белән  билгеләнгән  реклама
конструкцияләрен демонтажлау турында күрсәтмәләр бирә;

6) Мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәсендә:
-  муниципаль  мәгариф  оешмаларында  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),
муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне оештыра
(Татарстан  Республикасы  дәүләт  хакимияте  органнары  тарафыннан  гамәлгә
ашырыла торган балаларга өстәмә белем бирүдән тыш),  балаларны карап тоту
һәм карау, балаларны муниципаль мәгариф оешмаларында тоту өчен шартлар
тудыра, шулай ук каникул вакытында балаларның ялын оештыруны тәэмин итү
буенча  үз  вәкаләтләре  чикләрендә  чаралар  үткәрә,  шул  исәптән  аларның
тормыш һәм сәламәтлек куркынычсызлыгын тәэмин итә;

-  муниципаль  белем  бирү  оешмаларының биналарын  һәм  корылмаларын
карап тотуны, алар янындагы территорияләрне төзекләндерүне тәэмин итә;

- мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү
программалары  буенча  белем  алырга  тиешле  балалар  исәбен  алып  бара,
муниципаль  белем  бирү  оешмаларын  районның  конкрет  территорияләренә
беркетә;

-муниципаль мәгариф оешмаларын булдыра, яңача оештыра, юкка чыгара
(муниципаль районнарның җирле үзидарә органнары тарафыннан югары белем
бирү муниципаль мәгариф оешмалары булдырудан тыш), муниципаль мәгариф
оешмаларын  гамәлгә  куючының  функцияләрен  һәм  вәкаләтләрен  гамәлгә
ашыра;

-  гражданнарга  түләүсез  медицина  ярдәме  күрсәтүнең  дәүләт
гарантияләренең территориаль программасы нигезендә район территориясендә
Халыкка медицина ярдәме күрсәтү өчен шартлар тудыра (Россия Федерациясе
Хөкүмәте  тарафыннан  расланган  территорияләрдән  тыш,  халыкны  аерым
территорияләрнең медик-санитар тәэмин итү функцияләрен гамәлгә ашыручы
башкарма  хакимиятнең  федераль  органы  карамагындагы  медицина
оешмаларында медицина ярдәме белән тәэмин ителә торган территорияләр);

- балалар һәм яшьләр белән эшләү буенча җирлекара характердагы чаралар
оештыра һәм тормышка ашыра;

-  җирле  үзидарәнең  сайланулы  вазыйфаи  затларына,  җирле  үзидарәнең
сайланулы  органнары  әгъзаларына,  район  Советы  депутатлары,  муниципаль
хезмәткәрләр  һәм  учреждениеләр  хезмәткәрләренә  һөнәри  белем  бирүне
оештыра, муниципаль хезмәт турында Россия Федерациясе законнарында һәм
муниципаль  хезмәт  турында  Россия  Федерациясе  законнарында  каралган
тәртиптә муниципаль хезмәт өчен кадрлар әзерләүне оештыра; 

7) гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен саклау, законлылыкны тәэмин
итү, Халыкны һәм территорияне гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә:

- район территориясендә законнарның, дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә



органнары актларының үтәлешен, гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен
саклауны тәэмин итә;

-  билгеләнгән  тәртиптә,  шул  исәптән  судта  яки  арбитраж  судта,  җирле
үзидарә хокукларын бозучы дәүләт хакимияте органнары һәм дәүләт вазыйфаи
затлары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар актларына шикаять бирә;

-  муниципаль  милиция  тарафыннан  җәмәгать  тәртибен  саклауны
оештыруны тәэмин итә; 

-  район  территориясендә  гадәттән  тыш  хәлләрне  кисәтүдә  һәм  бетерүдә
катнаша;

-  территориаль  саклау  һәм  гражданнар  оборонасы,  халыкны  һәм  район
территориясен  табигый  һәм  техноген  характердагы  гадәттән  тыш хәлләрдән
саклау чараларын оештыра һәм тәэмин итә; гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен
җирле финанс һәм матди ресурслар резервларын булдыруны тәэмин итә;

-  район  территориясендә  урнашкан  муниципаль  предприятиеләр  һәм
учреждениеләрне  мобилизацион  әзерләү  буенча  чаралар  оештыра  һәм
тормышка ашыра;

-  үз  вәкаләтләре  чикләрендә  һәм билгеләнгән  тәртиптә  халыкка  гадәттән
тыш  хәлләр  барлыкка  килү  куркынычы  яки  барлыкка  килү  турында  үз
вакытында хәбәр итүне тәэмин итә;

- кешеләрнең су объектларында куркынычсызлыгын тәэмин итү, аларның
тормышын  һәм  сәламәтлеген  саклау  буенча  чараларны  тормышка  ашыруны
тәэмин итә;

-  җирле  референдум  әзерләү  һәм  үткәрүне,  район  чикләрен  үзгәртү,
районны үзгәртү мәсьәләләре буенча тавыш бирүне оештыру һәм матди-техник
яктан тәэмин итүне гамәлгә ашыра;

-  үз  вәкаләтләре  чикләрендә  терроризмны  һәм  экстремизмны
профилактикалау, шулай ук район территориясендә терроризм һәм экстремизм
күренешләренең  нәтиҗәләрен  минимальләштерү  һәм  (яки)  бетерү  буенча
чаралар кабул итүне тәэмин итә;

- район чикләрендә коррупциягә каршы көрәш чараларын гамәлгә ашыра;
- милләтара һәм конфессияара килешүне ныгытуга, район территориясендә

яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм мәдәниятен үстерүгә,
аз  санлы  халыкларның  һәм  башка  азчылыкларның  хокукларын  тормышка
ашыруга,  мигрантларның  социаль  һәм  мәдәни  җайлашуын  тәэмин  итүгә,
милләтара  (этникара)  низагларны  профилактикалауга  юнәлдерелгән  чаралар
эшли һәм гамәлгә ашыра;

8) терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның чагылышлары
нәтиҗәләрен  минимальләштерүдә  һәм  (яки)  бетерүдә  җирле  әһәмияткә  ия
мәсьәләләрне хәл иткәндә:

-терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күрсәтмәләре нәтиҗәләрен
минимальләштерү  һәм  (яки)  бетерү  өлкәсендә  муниципаль  программаларны
эшли һәм тормышка ашыра;

-терроризмның  асылын  һәм  аның  иҗтимагый  куркынычлыгын  аңлату,
шулай ук гражданнарда террорчылык идеологиясен кабул итмәү, шул исәптән
мәгълүмат материаллары, басма продукция тарату,  аңлату эшләре һәм башка



чаралар  үткәрү  юлы  белән  мәгълүмати-пропаганда  чараларын  оештыра  һәм
үткәрә;

-терроризмны профилактикалау,  шулай  ук  федераль  хакимият  органнары
һәм (яки) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан
оештырыла  торган  күренешләрнең  нәтиҗәләрен  минимальләштерү  һәм  (яки)
бетерү буенча чараларда катнаша;

- муниципаль милектә булган яки җирле үзидарә органнары карамагында
булган  обеъктларның  террорчылыкка  каршы  яклануына  карата  таләпләрне
үтәүләрен тәэмин итә;

- терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күрсәтмәләре
нәтиҗәләрен  минимальләштерүдә  һәм  (яки)  бетерүдә  катнашу  мәсьәләләре
буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына тәкъдимнәр
җибәрә;

-  җирле  әһәмияттәге  мәсьәләләрне  хәл  итү  буенча  терроризмны
профилактикалауда  катнашу,  шулай  ук  аның  чагылышлары  нәтиҗәләрен
минимальләштерүдә һәм (яки) бетерүдә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра;

9)  федераль  законнар  һәм  Татарстан  Республикасы  законнары  белән
районның  җирле  үзидарә  органнарына  тапшырылган  аерым  дәүләт
вәкаләтләрен үтәү өлкәсендә:

-  федераль  законнар  һәм  Татарстан  Республикасы  законнары  нигезендә
районның  җирле  үзидарә  органнарына  тапшырылган  аерым  дәүләт
вәкаләтләрен гамәлгә ашыра;

-  дәүләт  вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыру  өчен  бирелгән  матди  һәм  финанс
чараларының исәбен алып бара һәм тиешле куллануны тәэмин итә;

-  федераль  законнарда  һәм  Татарстан  Республикасы  законнарында
билгеләнгән  тәртиптә  тапшырылган  дәүләт  вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыру
турында хисап тапшыра;

- район Советы карарлары нигезендә үзләренә тапшырылган аерым дәүләт
вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыру  өчен  районның  җирле  үзидарә  органнары
карамагында  булган  матди  ресурслардан  һәм  финанс  чараларыннан  өстәмә
файдалануны тәэмин итә;

-  Россия  Федерациясенең  су  законнары,  су  объектлары  милекчесе
вәкаләтләре  чикләрен  дә  гамәлгә  ашыра,  шәхси  һәм  көнкүреш  ихтыяҗлары
өчен, гражданнарның гомуми файдаланудагы су объектларына һәм аларның яр
буе  полосаларына  ирекле  үтеп  керүен  тәэмин  итүне  дә  кертеп,  гомуми
файдаланудагы су объектларын куллану кагыйдәләрен билгели;

10) башка вәкаләтләр:
- муниципаль хезмәтләр реестрын формалаштыру һәм алып бару тәртибен

билгели;
- җирлекләрнең архив фондларын саклауны да кертеп, муниципаль архив

формалаштыра һәм үз эченә ала;
-  законнар,  әлеге  Устав,  район  Советы  карарлары  белән  район  Советы,

район  башлыгы яки  башка  җирле  үзидарә  органнары  вәкаләтләреннән  тыш,
районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләре буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә
ашыра.



3.3.  Башкарма  комитет  районның  җирле  әһәмияттәге  мәсьәләләренә
карамыйча, түбәндәге вәкаләтләрне гамәлгә ашыра:

1) муниципаль район музейларын булдыра;
2) опека һәм попечительлек буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыруда катнаша;
3) муниципаль район территориясендә җирле милли-мәдәни автономияләр

хокукларын  гамәлгә  ашыру  белән  бәйле  эшчәнлекне  гамәлгә  ашыру  өчен
шартлар тудыра;

4)  Россия  Федерациясе  халыкларының  милли-мәдәни  үсешенә  һәм
муниципаль  район  территориясендә  милләтара  мөнәсәбәтләр  өлкәсендә
чараларны тормышка ашыруга ярдәм итә;

5)  2008 нче  елның 31нче  декабреннән алар карамагында булган югары
белем  бирү  муниципаль  мәгариф  оешмаларын  оештыручы  функцияләрен
гамәлгә ашыра; 

6) туризмны үстерү өчен шартлар булдыра;
7) кеше хокукларын тәэмин итүче һәм мәҗбүри тоту урыннарында булган

затларга булыша  торган җәмәгать күзәтү комиссияләренә ярдәм күрсәтә;
8)  “Россия  Федерациясендә  инвалидларны  социаль  яклау  турында”  1995

нчы  елның  24  нче  ноябрендәге  181-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  нигезендә
инвалидларның  иҗтимагый  берләшмәләренә,  шулай  ук  инвалидларның
бөтенроссия  иҗтимагый  берләшмәләре  тарафыннан  оештырылган
оешмаларына ярдәм күрсәтә;

9)  “Кан  һәм  аның  компонентларының  донорлыгы  турында”  Федераль
законда каралган чараларны гамәлгә ашыра; 

10)  торак  пунктында  нотариус  булмаган  очракта,  законда  каралган
нотариаль гамәлләр кылуны оештыра; 

11)  федераль  законнар  белән  билгеләнгән  тәртиптә  һәм  шартларда
оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтү сыйфатын бәйсез бәяләүне оештыру өчен
шартлар тудыра, шулай ук ведомство буйсынуындагы оешмалар җитәкчеләре
эшчәнлеген  бәяләгәндә  оешмалар  тарафыннан  хезмәт  күрсәтү  шартларының
сыйфатын  бәйсез  бәяләү  нәтиҗәләрен  куллана  һәм  федераль  законнар
нигезендә  оешмалар  тарафыннан  хезмәт  күрсәтү  шартларын  бәйсез  бәяләү
нәтиҗәләре буенча ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар кабул
итүне контрольдә тота;

12)  хокук  бозуларны  профилактикалау  өлкәсендә  чараларны,  «Россия
Федерациясендә  хокук  бозуларны  профилактикалау  системасы  нигезләре
турында»2016 нчы елның 23 нче июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль закон
белән гамәлгә ашыра. 

13) инвалидлар, сәламәтлекләре чикләнгән затлар, адаптив физик культура
һәм адаптив спорт үсешенә ярдәм күрсәтә;

14)  «Кулланучылар  хокукларын  яклау  турында  "  1992  нче  елның  7  нче
февралендәге 

2300-1 нче номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар
хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра.

3.3. Башкарма комитет муниципаль контрольне гамәлгә ашыруда вәкаләтле
орган булып тора. 



       Муниципаль контроль өлкәсендә башкарма комитет вәкаләтләренә
түбәндәгеләр керә:

1)  тиешле  территориядә  муниципаль  контрольне  оештыру  һәм  гамәлгә
ашыру;

2)  җирле  үзидарә  органнарына  бирелгән  региональ  дәүләт  контролен
(күзәтчелеген) оештыру һәм гамәлгә ашыру;

3)  эшчәнлекнең  тиешле  өлкәләрендә  муниципаль  контрольне  гамәлгә
ашыруның административ регламентларын эшләү. Күрсәтелгән административ
регламентларны  эшләү  һәм  кабул  итү  Татарстан  Республикасы  норматив
хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла;

4) эшчәнлекнең тиешле өлкәләрендә муниципаль контроль нәтиҗәлелегенең
мониторингын оештыру һәм үткәрү, аны уздыру күрсәткечләре һәм методикасы
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан раслана;

5) федераль законнарда, законнарда һәм Татарстан Республикасының башка
норматив хокукый актларында каралган башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру.

    Муниципаль  контрольне  турыдан-туры  гамәлгә  ашыру  буенча
функцияләр  Башкарма  комитет  органнарына  мондый  органнарның  статусын
билгели торган хокукый актлар нигезендә йөкләнергә мөмкин.

    Муниципаль  контрольне  гамәлгә  ашыру,  юридик  затларны,  шәхси
эшмәкәрләрне  тикшерүне  оештыру  һәм  үткәрү  белән  бәйле  мөнәсәбәтләргә
карата «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда  юридик  затларның  һәм  индивидуаль  эшкуарларның  хокукларын
яклау  турында  "  2008  нче  елның  26  нчы  декабрендәге  294-ФЗ  номерлы
Федераль закон нигезләмәләре кулланыла»;

1.3. 4 нче бүлектә:
- 1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1) район составына керүче авыл җирлекләре чикләрендә (алга таба – авыл

җирлекләре),  Россия  Федерациясе  законнарында  билгеләнгән  вәкаләтләр
чикләрендә Халыкны электр, җылылык, газ белән тәэмин итүне оештыру»;

- түбәндәге эчтәлекле 1.1 нче пунктын өстәргә:
«1.1.)  җылылык  белән  тәэмин  итү  зоналарында  бердәм  җылылык  белән

тәэмин итүче оешма тарафыннан җылылык белән тәэмин итү объектларын төзү,
реконструкцияләү  һәм  (яки)  модернизацияләү,  җылылык  белән  тәэмин  итү
системасының  һәм  аның  өчен  җылылык  белән  тәэмин  итү  схемасында
билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә кирәкле булган һәм җылылык белән тәэмин
итү  системасының  ышанычлылыгын  һәм  энергетик  нәтиҗәлелеген  күтәрү
буенча чараларны гамәлгә ашыру»;

- 2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2)  җирлекләрнең  торак  пунктлары  чикләрендә  җирле  әһәмияттәге

автомобиль  юлларында  юл  хәрәкәте  иминлеген  тәэмин  итү,  шул  исәптән
парковкалар (парковка урыннары) булдыру һәм аларның эшләвен тәэмин итү,
җирлекләрнең  торак  пунктлары  чикләрендә  җирле  әһәмияттәге  автомобиль
юлларының  сакланышына  муниципаль  контрольне  гамәлгә  ашыру,  юл
хәрәкәтен  оештыру,  шулай  ук  автомобиль  юлларын  куллану  һәм  Россия
Федерациясе  законнары нигезендә  юл эшчәнлеген  гамәлгә  ашыру өлкәсендә



башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру;
- 11 нче пункт үз көчен югалткан дип танырга;
- 13 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"13)  авыл  җирлекләренең  генераль  планнары  нигезендә  территорияне

планлаштыру буенча әзерләнгән документларны раслау, төзелешкә рөхсәт бирү
(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда
каралган  очраклардан  тыш),  авыл  җирлекләре  территориясендә  урнашкан
капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, реконструкцияләгәндә объектларны
файдалануга тапшыруга рөхсәтләр бирү, авыл җирлекләрен шәһәр төзелешен
проектлауның  җирле  нормативларын  раслау,  муниципаль  ихтыяҗлар  өчен
җирләрне резервлау һәм авыл җирлекләре чикләрендә җир кишәрлекләрен алу,
авыл  җирлекләре  чикләрендә  муниципаль  җир  контролен  гамәлгә  ашыру,
Россия  Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексында  каралган  очракларда
муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру, биналарны, корылмаларны карау
һәм  мондый  тикшерү  барышында  ачыкланган  бозуларны  бетерү  турында
тәкъдимнәр бирү, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектын төзү
яки  реконструкцияләү  турында  хәбәрнамә  җибәрү  (алга  таба-муниципаль
берәмлек  территориясендә  -  планлаштырылган  төзелеш  турында  хәбәрнамә)
индивидуаль  торак  төзелеше  объекты  яисә  бакча  йорты  параметрларын
билгеләнгән параметрларга һәм индивидуаль торак төзелеше объекты яисә җир
кишәрлегендә бакча йорты урнаштыруның рөхсәт ителгәнлегенә, индивидуаль
торак  төзелеше  объекты  яисә  бакча  йорты  параметрларына  билгеләнгән
параметрларга  һәм  (яисә)  индивидуаль  торак  төзелеше  объекты  яисә  җир
кишәрлегендә бакча йорты параметрларына туры килмәве турында хәбәрнамә,
индивидуаль  торак  төзелеше  яисә  бакча  йортының  төзелгән  яки  үзгәртеп
корылган  объекты,  авыл  җирлекләре  территорияләрендә  урнашкан  җир
кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортларын төзегәндә
яки  реконструкцияләгәндә  шәһәр  төзелеше  эшчәнлеге  турындагы  закон
таләпләренә  туры  килү  яисә  туры  килмәү  турында  хәбәрнамә  Россия
Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән төзелгән бинаны
сүтү турында карар кабул итү,  җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләре  белән  билгеләнгән  капиталь  төзелеш  объектларын  төзү,
реконструкцияләү  рөхсәт  ителгән  иң  чик  параметрларга  туры  китерү,
территорияне  планлаштыру  документлары  яки  федераль  законнар  белән
билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр
белән  тәңгәлләштерү  турында  карарлар  (алга  таба-шулай  ук)  -  билгеләнгән
таләпләргә  туры  китерү),  максатчан  билгеләнеше  буенча  файдаланылмый
торган  яки  Россия  Федерациясе  законнарын бозып файдаланыла торган җир
кишәрлеген алу, үз белдеге белән төзелгән биналарны сүтеп алу яки аны Россия
Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексында  каралган  очракларда  билгеләнгән
таләпләргә туры китерү турында карарлар;»;

-  25  нче  пунктта  «күчемсез  мөлкәтнең  дәүләт  кадастрына»  сүзләрен
"кадастр эшчәнлеге" сүзләренә алмаштырырга»;

1.4. 5.7 нче пунктның тугызынчы абзацында «муниципаль район башлыгы
белән  килешү  буенча»,  «  билгеләп  кую  турында  бәхәсле  мәсьәләләр  килеп



туган  очракта,  аларны  район  Советы  каравына  чыгарырга»  дигән  сүзләрне
төшереп калдырырга.

2.  Әлеге  карарны  Татарстан  Республикасы  Кукмара  муниципаль  районы
Уставы  белән  билгеләнгән  тәртиптә  бастырып  чыгарырга,  шулай  ук  аны
Татарстан  Республикасы  Кукмара  муниципаль  районының
«Интернет»мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

Район Башлыгы                                                                С.Д.Димитриев


	№ 233

