
вченче чакырылыш Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль район Советыньщ егерме алтынчы утырышы

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Советы
КАР АРЫ

25 июль, 2019 ел №210

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Башкарма комитеты 
турында Нигезлэмэне раслау турында

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Башкарма комитеты 
турындагы нигезлэмэне «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законга, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы уставына 
туры китеру максатларында Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль 
районы Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Башкарма 
комитеты турында нигезлэмэне расларга.

2. «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Башкарма 
комитеты турында Нигезлэмэне раслау хакында» Питрэч муниципаль районы 
Советыньщ 2014 елныц 11 апрелендэге 163 номерлы карарын уз кочен югалткан дип 
танырга.

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматныц рэсми 
порталында (www.pravo.tatarstan.ru) йэм Питрэч муниципаль районыныц рэсми 
сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземдэ калдырам.
5. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз коченэ керэ.
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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Башкарма комитеты турында
НИГЕЗЛЭМЭ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы башкарма 
комитеты башкарма - башкарма-боеру функциялэрен башкаручы Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районыныц ж;ирле узидарэ органы (алга таба- 
Район).

1.2. Рэсми исеме: Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы 
Башкарма комитеты, кыскартылган исеме-район Башкарма комитеты.

1.3. Район башкарма комитеты уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе 
Конституциясенэ, федераль конституциячел законнарга, федераль законнарга, алар 
нигезендэ Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актларына, Татарстан 
Республикасы Конституциясенэ, Татарстан Республикасы законнарына Ьэм башка 
норматив хокукый актларына, муниципаль район Уставына, жирле референдумнарда 
кабул ителгэн карарларга Ьэм башка муниципаль хокукый актларга, шулай ук элеге 
Нигезлэмэгэ таяна.

1.4. Район башкарма комитеты уз эшчэнлеген район территориясендэ 
Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец башкарма органнары, территориаль 
федераль башкарма хакимият органнары, район жирлеклэренец жирле узидарэ 
органнары, оешмалар Ьэм иждимагый берлэшмэлэр белэн берлектэ алып бара.

2. Юридик статус

2.1. Район башкарма комитеты юридик зат булып тора.
2.2. Район башкарма комитеты узенец исеме белэн меЬер, район Гербы рэсеме 

тошерелгэн бланклар, Татарстан Республикасы гербы тошерелгэн меЬер, шулай ук 
район башкарма комитетына Граждан хэле актларын дэулэт теркэвенэ алу 
вэкалэтлэрен тормышка ашыру ечен тапшырылган Россия Федерациясе гербы 
тошерелгэн тугэрэк меЬер, Россия Федерациясе законнары нигезендэ банк 
учреждениелэрендэ исэп-хисап Ьэм башка счетларга ия.

2.3. Район башкарма комитеты милекке Ьем милекке булмаган хокукларны 
Ьем бурычларны сатып алырга Ьем тормышка ашырырга, судта гариза бируче яки 
давап бируче булырга, узаллы баланска ия.

2.4. Район Башкарма комитетыныц урнашу урыны: Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Питрэч районы, Питрэч авылы, Совет урамы, 18 йорт.



3. Район Башкарма комитеты структурасы

3.1. Район Башкарма комитеты структурасы Район Башкарма комитеты 
житэкчесе тэкъдиме буенча район Советы тарафыннан раслана.

3.2. Район Башкарма комитеты структурасына Башкарма комитет житэкчесе, 
аньщ урынбасарлары, район Башкарма комитетыныц тармак (функциональ) Ьэм (яки) 
территориаль органнары керэ.

3.3. Район Башкарма комитеты органнары район Советы тарафыннан расланган 
нигезлэмэлэр нигезендэ эшли.

3.4. Район Башкарма комитеты эшчэнлегендэ ярдэм иту, аньщ компетенциясенэ 
караган жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча узара килешеп хэл иту ечен 
район Башкарма комитеты каршында район Башкарма комитеты житэкчесе карары 
белэн координация, эксперт Ьэм башка кицэшмэ (консультатив) органнары тезелэ 
ала. Олеге органнар район Башкарма комитеты структурасына керми. Аларда эш 
жэмэгать башлангычларында башкарыла.

4. Район Башкарма комитеты вэкалэтлэре

4.1. Планлаштыру, бюджет, финанслар Ьэм исэпкэ алу елкэсендэ:
- район бюджеты проектын (бюджет проектын Ьэм уртача вакытка финанс 

планы проектын) тезуне тээмин итэ;);
- район Советына раслауга район бюджеты проекты (бюджет проекты Ьэм 

уртача вакытлы финанс планы) белэн кирэкле документлар Ьэм материаллар кертэ;
- район бюджетыныц утэлешен Ьэм бюджет хисаплылыгын тозуне тээмин итэ, 

район бюджеты утэлеше турында хисап тапшыра, район Советына раслау ечен;
- муниципаль бурыч белэн идарэ итуне тээмин итэ;
- район икътисады Ьэм социаль елкэсе торышын характерлаучы статистик 

курсэткечлэрне жыюны Ьэм курсэтелгэн мэгълуматларны Россия Федерациясе 
Хокумэте билгелэгэн тэртиптэ дэулэт хакимияте органнарына тапшыруны оештыра;;

- жирлеклэрнец бюджет тээмин ителеше дэрэжэсен район бюджеты хисабына 
тигезлэуне тээмин итэ ; ;

- «Россия Федерациясендэ стратегик планлаштыру турында " 2014 елныц 28 
июнендэге 172-ФЗ номерлы Федераль законда каралган стратегик планлаштыру 
елкэсендэ вэкалэтлэр бирелде;

4.2. Муниципаль милек белэн идарэ иту, район территориясендэге 
предприятиелэр, учреждениелэр Ьэм оешмалар белэн узара менэсэбэтлэр елкэсендэ:

- муниципаль милектэге мелкэт белэн идарэ итэ, муниципаль милек 
объектларын тезу, сатып алу, файдалану, алар белэн эш иту Ьэм арендалау 
мэсьэлэлэрен хэл итэ (эгэр район Советы карары белэн башкасы билгелэнмэгэн 
булса,);

- муниципаль предприятиелэр Ьэм учреждениелэр булдыра, муниципаль казна 
учреждениелэре эшчэнлеген финанс белэн тээмин итэ, бюджет Ьэм автоном 
муниципаль учреждениелэр тарафыннан муниципаль заданиенец утэлешен финанс 
белэн тээмин итэ, шулай ук муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, 
эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алуны гамэлгэ ашыра;



- районный, административ участогында участок полиция хезмэткэре 
вазыйфасын билэуче хезмэткэргэ эш урыны бирэ;

- 2017 елныц 1 гыйнварына кадэр полиция участок уполномоченные 
вазыйфасын башкаручы хезмэткэргэ Ьэм аныц гаилэ эгъзаларына элеге вазыйфа 
буенча хезмэткэр тарафыннан вазыйфаларны башкарган чорда торак бина бирэ;

- Татарстан Республикасы «Питрэч муниципаль районы» муниципаль 
берэмлеге исеменнэн муниципаль-шэхси партнерлык турында килепгулэр ягы булып 
тора;

4.3. Территориаль планлаштыру, жир Ьэм башка табигый ресурслардан 
файдалану, эйлэнэ-тирэлекне саклау олкэсендэ:

- районныц территориаль планлаштыру документлары, башка шэЬэр тозелеше 
документлары проектларын эшли Ьэм район Советына раслауга кертэ Ьэм аларны 
тормышка ашыруны тээмин итэ;

- район территориясендэ гамэлгэ ашырыла торган шэЬэр тозелеше эшчэнлеген 
тээмин итунец мэгълумати системаларын алып баруны, муниципаль район 
чиклэрендэ муниципаль ихтыяждар ечен жир кишэрлеклэрен резервлауны Ьэм 
тартып алуны гамэлгэ ашыра;

- авыл жирлеклэре арасында эйлэнэ-тирэ мохитне саклау буенча чаралар 
оештыра;

- район территориясендэ каты коммуналь калдыкларны жыю (шул исэптэн 
аерым жыю), жыю, транспортлау, эшкэрту, утильлэштеру, зарарсызландыру, куму 
буенча эшчэнлекне оештыруда катнаша;

- район территориясендэ дэвалау-сэламэтлэндеру жирлеклэрен Ьэм жцрле 
эЬэмияттэге курортларны булдыра, устеруне Ьэм саклауны тормышка ашыра, жирле 
эЬэмияттэге махсус сакланыла торган табигый территориялэрдэн файдалану Ьэм 
саклау олкэсендэ муниципаль контрольлекне тормышка ашыра;

- муниципаль урман контролен тормышка ашыра;
- район ихтыяжлары ечен ясалма жир участоклары булдыру ечен кирэкле 

эшлэрнец утэлешен тээмин итэ, федераль закон нигезендэ ясалма жир участогы тезу 
турында килешу тезу хокукына ачык аукцион уткэрэ;

- муниципаль районныц авылара территориясендэ муниципаль жир контролен 
тормышка ашыра;

- 2007 елныц 24 июлендэ кабул ителгэн «кадастр эшчэнлеге турында» гы 221 - 
ФЗ номерлы федераль закон нигезендэ Комплекслы кадастр эшлэрен башкаруны Ьэм 
территория планы картасын раслауны оештыра;

4.4. Тезелеш, транспорт Ьэм элемтэ олкэсендэ:
- район чиклэрендэге торак пунктлардан читтэ урнашкан жирле эЬэмияттэге 

автомобиль юлларына карата юл эшчэнлеген гамэлгэ ашыруны тээмин итэ, район 
чиклэрендэге торак пунктлардан читтэ жирле эЬэмияттэге автомобиль юлларыныц 
сакланышын муниципаль контрольдэ тота, юл хэрэкэтен оештыра Ьэм аларга юл 
хэрэкэте куркынычсызлыгын тээмин итэ, шулай ук автомобиль юлларыннан 
файдалану Ьэм Россия Федерациясе законнары нигезендэ юл эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыру олкэсендэ башка вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыра;



- халыкка транспорт хезмэте курсэту ечен шартлар тудыра Ьэм район 
чиклэрендэге жирлеклэр арасында халыкка транспорт хезмэте курсэтуне оештыруны 
тээмин итэ;

- адресация объектларына адреслар бируне, адресларны узгэртуне, юкка 
чыгаруны, урам-юл челтэре элементларына (федераль эЬэмияттэге автомобиль 
юлларыннан, региональ Ьэм муниципальара эйэмияттэге автомобиль юлларыннан 
тыш) исемнэрне, район территориясе чиклэрендэ планлаштыру структурасы 
элементларына исемнэрне бируне, мондый атамаларны узгэртуне, бетеруне, 
мэгълуматны Дэулэт адреслы реестрында урнаштыруны тээмин итэ;

4.5. Торак-коммуналь, кенкуреш, сэудэ Ьэм башка хезмэт курсэту олкэсендэ, 
шулай ук тезеклэндеру Ьэм авыл хужалыгы олкэсендэ:

- энергияне сак тоту Ьэм энергетика нэтижэлелеген арттыру олкэсендэ 
муниципаль программаларны раслый Ьэм тормышка ашыра, район чиклэрендэ 
муниципаль торак фондны тэшкил иткэн купфатирлы йортларга энергетика тикшеруе 
уткэруне оештыра, энергияне сак тоту Ьэм энергетик нэтижэлелекне кутэру 
турындагы законнарда каралган башка чаралар оештыра Ьэм уткэрэ;

- Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн вэкалэтлэр чиклэрендэ 
район чиклэрендэ жирлеклэрне электр Ьэм газ белэн тээмин итуне оештыра;

- муниципаль район составына керуче жирлеклэрне элемтэ, жэмэгать туклануы, 
сэудэ Ьэм кенкуреш хезмэте курсэту хезмэтлэре белэн тээмин иту ©чен шартлар 
тудыра;

- жирлекара китапханэлэр халыкка китапханэ хезмэте курсэтуне, аларныц 
китапханэ фондларыныц сакланышын тээмин итуне Ьэм комплектлауны оештыра;

- район территориясендэ жирлекара жирлэу урыннарын карап тотуны оештыра, 
ритуаль хезмэтлэр курсэтуне оештыра;

- район составына кергэн жирлеклэрдэ жирле традицион халык сэнгать ижатын 
устеру очен шартлар тудыра;

- район составына кергэн жирлеклэрне ял Ьэм мэдэният оешмалары хезмэтлэре 
белэн тээмин иту ечен шартлар тудыра;

- район милкендэ булган тарихи Ьэм мэдэни мирас объектларын (тарихи Ьэм 
мэдэни ядкярлэрне) саклап калуны, куллануны Ьэм популярлаштыруны, район 
территориясендэ урнашкан жирле (муниципаль) эЬэмияттэге мэдэни мирас 
объектларын (тарихи Ьэм мэдэни ядкярлэрне) саклауны тээмин итэ;

- жирлеклэрдэ авыл хужалыгы житештеруен устеру, авыл хужалыгы 
продукциясе, чимал Ьэм азык-телек базарын кицэйту, кече Ьэм урта эшмэкэрлекне 
устеругэ ярдэм иту, социаль юнэлешле коммерциячел булмаган оешмаларга, хэйрия 
эшчэнлегенэ Ьэм иреклелеккэ (волонтерлыкка) ярдэм иту ечен шартлар тудыра;

- район территориясендэ физик культура Ьэм массакулэм спорт усешен тээмин 
итэ, районныц рэсми физкультура-сэламэтлэндеру Ьэм спорт чаралары уткэруне 
оештыра.;

- "жылылык белэн тээмин иту турында «Федераль законда каралган жылылык 
белэн тээмин итуне оештыру вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыра;

- «су белэн тээмин иту Ьэм ташландык суларны агызу турында» Федераль 
законда каралган су белэн тээмин иту Ьэм ташландык суларны агызу олкэсендэ 
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыра;



- реклама конструкциялэрен урнаштыру схемасын раслый, муниципаль район 
территориясендэ реклама конструкциялэрен урнаштыруга Бэм эксплуатациялэугэ 
рохсэт бирэ, мондый рехсэтлэрне юкка чыгара, «реклама турында» 2006 елныц 13 
мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ муниципаль район 
территориясендэ у3 белдеге белэн урнаштырылган реклама конструкциялэрен 
демонтажлау турында курсэтмэлэр бирэ.;

4.6. Мэгариф Ьэм сэламэтлек саклау олкэсендэ:
- муниципаль мэгариф оешмаларында теп гомуми белем биру программалары 

буенча йэркем ечен мемкин булган йэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп 
гомуми, урта гомуми белем бируне оештыра (федераль дэулэт белем биру 
стандартлары нигезендэ теп гомуми белем программаларын гамэлгэ ашыруны 
финанс ягыннан тээмин иту вэкалэтлэреннэн тыш), муниципаль мэгариф 
оешмаларында балаларга естэмэ белем бируне оештыра (балаларга естэмэ белем 
бирудэн тыш)., финанс ягыннан тээмин иту Татарстан Республикасы дэулэт 
хакимияте органнары тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган), балаларны карауны Ьэм 
карауны гамэлгэ ашыру, муниципаль мэгариф оешмаларында балаларны карап тоту 
ечен шартлар тудыра, шулай ук уз вэкалэтлэре чиклэрендэ балаларныц каникул 
вакытында ялын оештыруны тээмин иту чараларын, шул исэптэн аларньщ тормыш 
йэм сэламэтлеге куркынычсызлыгын тээмин иту чараларын да кертеп, гамэлгэ 
ашыру;

- муниципаль белем биру оешмаларыныц биналарын Ьэм корылмаларын карап 
тотуны, алар янэшэсендэге территориялэрне тезеклэндеруне тээмин итэ;

- мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары буенча белем алырга тиешле балаларныц исэбен алып бара, 
муниципаль белем биру оешмаларын районныц конкрет территориялэренэ беркетэ;

-муниципаль белем биру оешмаларын булдыра, узгэртеп кора, юкка чыгара 
(муниципаль районнарныц жцрле узидарэ органнары тарафыннан югары белем биру 
муниципаль оешмаларын булдырудан тыш), муниципаль мэгариф оешмаларын 
гамэлгэ куючыларныц функциялэрен Ьэм вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыра;

5. Район Башкарма комитеты житэкчесе

5.1. Район башкарма комитетын Башкарма комитет житэкчесе житэкли.
5.2. Район Башкарма комитеты житэкчесе район жирле узидарэсенец элеге 

вазыйфага контракт буенча билгелэнуче вазифаи заты булып тора.
5.3. Район Башкарма комитеты житэкчесе уз вэкалэтлэрен даими нигездэ 

башкара.
5.4. Аерым оештыру-боеру функциялэрен тормышка ашыру ечен район 

Башкарма комитеты житэкчесенец урынбасарлары бар. Район Башкарма комитеты 
житэкчесенец авыруы яки ял итуе аркасында вакытлыча булмаган яки уз 
вазыйфаларын ути алмаган яки вэкалэтлэре вакытыннан алда туктатылган очракта, 
район Башкарма комитеты житэкчесенец вазыйфаларын билгелэнгэн булу нигезендэ 
аныц вэкалэтлэрен бер урынбасары башкара.

5.5. Район Башкарма комитеты житэкчесе «Коррупциягэ каршы тору турында» 
2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дэулэт вазыйфаларын



билэуче затларньщ Ьэм башка затларныц чыгымнарыныц аларньщ керемнэренэ туры 
килуен тикшереп тору турында» 2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Аерым категория затларга счетлар (кертемнэр) ачуны Ьэм ия 
булуны тыю турында» 2013 елнын, 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, чит 
ил банкларында акча Ьэм кыйммэтле эйберлэр саклауны,, Россия Федерациясе 
территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу Ьэм 
(яки) алардан файдалану.

6. Район Башкарма комитеты житэкчесен билгелэу тэртибе

6.1. Район Башкарма комитеты житэкчесен билгелэу конкурс нигезендэ 
уткэрелэ.

Район Башкарма комитеты ж;итэкчесе вазыйфасына конкурс уткэру тэртибе 
район Советы тарафыннан билгелэнэ. Конкурсны уткэру тэртибе конкурс 
шартларын, аны уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны турында мэгълуматларны, 
контракт проекты конкурсны уткэру коненэ кадэр 20 кеннэн дэ соцга калмыйча 
бастыруны куздэ тотарга тиеш.

6.2. Конкурс уткэру ечен Конкурс комиссиясе тезелэ. Конкурс комиссиясе 
эгъзаларыныц гомуми саны район Советы тарафыннан билгелэнэ.

Конкурс комиссиясе эгъзаларыныц яртысы - район Советы, э яртысы Татарстан 
Республикасы Президенты итеп билгелэнэ.

6.3. Зат район Башкарма комитеты ядггэкчесе вазыйфасына конкурс 
нэтиж;элэре буенча конкурс комиссиясе тарафыннан тэкъдим ителгэн кандидатлар 
арасыннан район Советы тарафыннан билгелэнэ.

5.4. Район Башкарма комитеты ядггэкчесе ечен контракт шартлары район 
Советы тарафыннан раслана.

Район Башкарма комитеты ж;итэкчесе очен-район Советы ©чен ж;ирле 
эйэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга кагылышлы 
олешендэ, федераль законнар Бэм Татарстан Республикасы законнары белэн щфле 
узидарэ органнарына тапшырылган аерым дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга 
кагылышлы олешендэ Татарстан Республикасы Законы нигезендэ башкарыла.

6.5. Район Башкарма комитеты щггэкчесе белэн контракт район башлыгы 
тарафыннан тезелэ.

7. Район Башкарма комитеты житэкчесенец вэкалэтлэре вакыты

7.1. Район Башкарма комитеты жцтэкчесе белэн контракт Башкарма комитет 
ж;итэкчесе итеп билгелэу турында карар кабул иткэн район Советыныц вэкалэтлэре 
срогына (яца чакырылыш район Советы эшли башлаганчы), лэкин ике елдан да ким 
тугел.

7.2. Район Советыныц вэкалэтлэре вакыты чыккач, район Башкарма комитеты 
житэкчесе уз вэкалэтлэрен билгелэнгэн тэртиптэ башкаруын дэвам итэ.



Башкарма комитет житэкчесе:
1) Шэхси идарэ принципларында район Башкарма комитеты эшчэнлегенэ житэкчелек 
итэ Ьэм аныц компетенциясенэ керуче вэкалэтлэрнец район Башкарма комитеты 
тарафыннан утэлеше очен шэхси жаваплылык тота;
2) район Советы, район Башлыгы, районный башка жирле узидарэ органнары, башка 
муниципаль берэмлеклэр, дэулэт хакимияте органнары, гражданнар Ьэм оешмалар 
белэн менэсэбэтлэрдэ район Башкарма комитеты исеменнэн эш йертэ;;
3) тэкъдим итэ карау очен район Советы проектларын район бюджеты Ьэм анын, 
утэлеше турында отчетлар;
4) район Советы каравына районньщ комплекслы социаль-икътисадый усеше 
планнары Ьэм программалары проектларын Ьэм аларнын, утэлеше турында отчетлар 
тэкъдим итэ;
5) район Советына раслауга Башкарма комитетныц структурасы проектын кертэ, 
расланган структура нигезендэ, район Башкарма комитетыньщ штат расписаниесен 
раслый.;
6) район Башкарма комитеты житэкчесе урынбасарларын билгелэп куя Ьэм 
вазыйфаларыннан азат итэ, алар арасында вазыйфаларны булэ, муниципаль 
хезмэткэрлэрне Ьэм район Башкарма комитетыньщ башка хезмэткэрлэрен вазыйфага 
билгели Ьэм вазыйфадан азат итэ, аларныц эшчэнлеген контрольдэ тота, аларга карата 
кызыксындыру Ьэм дисциплинар жаваплылык чараларын куллана;
7) уз вэкалэтлэре чиклэрендэ расланган бюджет нигезендэ район акчалары белэн эш 
итэ;
8) район Башкарма комитеты тарафыннан федераль законнар Ьэм Татарстан 
Республикасы законнары белэн район жирле узидарэ органнарына тапшырылган 
аерым дэулэт вэкалэтлэрен тормышка ашыруны тээмин итэ Ьэм (яки) аларны утэу 
очен шэхси жаваплылык тота; тапшырылган дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга 
бэйле мэсьэлэлэр буенча хокукый актлар чыгара;;
9) район Башкарма комитеты компетенциясенэ кертелгэн жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэр буенча муниципаль хокукый актлар, шулай ук район Башкарма комитеты 
эшен оештыру мэсьэлэлэре буенча муниципаль хокукый актлар чыгара.
Кеше Ьэм граждан хокукларына, иреклэренэ Ьэм бурычларына кагылышлы 
муниципаль хокукый актлар рэсми басылып чыкканнан (халыкка житкерелгэннэн) 
соц уз коченэ керэ);
10) кимендэ елга бер тапкыр яки Талэбе буенча район башлыгы, район Советы 
тэкъдим итэ, район советына уз эшчэнлеге Ьэм эшчэнлеге турында отчетлар район 
Башкарма комитеты;
11) халыкка даими рэвештэ район Башкарма комитеты эшчэнлеге турында хэбэр итэ, 
район Башкарма комитеты хезмэткэрлэре тарафыннан гражданнарны кабул итуне 
оештыра, айга кимендэ бер тапкыр гражданнарны шэхси кабул итуне гамэлгэ ашыра, 
гражданнарныц тэкъдимнэрен, гаризаларын Ьэм шикаятьлэрен карый, алар буенча 
карарлар кабул итэ;

8. Район Башкарма комитеты житэкчесе вэкалэтлэре



12) дэулэт йэм башка органнарда район мэнфэгатьлэрен тээмин иту Бэм яклау буенча 
чаралар курэ, район Башкарма комитеты исеменнэн судка гариза бирэ, 
ышанычнамэлэр бирэ;
13) район Советын раслауга район Башкарма комитеты органнары турында нигезлэмэ 
проектларын тэкъдим итэ;
14) район Советы карарлары йэм тозелгэн контракт нигезендэ башка вэкалэтлэрне 
гамэлгэ ашыра.
15) вакытлыча булмаган очракта, район Башкарма комитеты житэкчесе 
вазыйфаларын башкара, аньщ урынбасарларыныц берсе, билгелэу нигезендэ 
вазыйфаларын Башкарма комитет ж;итэкчесе Ьэм анын, урынбасарлары.
16) вэкалэтлэре вакытыннан алда туктатылган очракта, Башкарма комитет житэкчесе 
аныц вазыйфаларын муниципаль район вэкиллекле органы карары нигезендэ аньщ 
урынбасарларынын; берсе, конкурс нэтиэцэлэре буенча район Башкарма комитеты 
ж;итэкчесе вазыйфасына башка кандидатура билгелэнгэнче, башкара.
17) район Башкарма комитеты житэкчесе Башкарма комитет компетенциясенэ 
караган мэсьэлэлэр буенча хокукый актлар чыгару буенча уз урынбасарларынын 
берсе вэкалэтлэрен бирергэ хокуклы. Вэкалэтлэрне тапшыру, урынбасарньщ язма 
ризалыгы белэн, хокук мвнэсэбэтлэренец конкрет елкэлэре билгелэнергэ тиешле 
боерык актын (курсэтмэне) чыгару юлы белэн гамэлгэ ашырыла. Вэкалэтлэрне 
тапшыру урынбасарньщ вазыйфаи бурычларын узгэртугэ китерэ, алар аньщ 
вазыйфаи инструкциясендэ чагылдырылырга тиеш.

18) гамэлдэге законнарда Ьэм муниципаль район Уставында каралган башка 
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыра.

9. Район Башкарма комитеты житэкчесе вэкалэтлэрен вакытыннан
алда туктату

9.1. Район Башкарма комитеты жщгэкчесенец вэкалэтлэре вакытыннан алда 
туктатыла:

1) улем;
2) уз телэге белэн эштэн киту;
3) элеге статьяньщ 2 елеше нигезендэ контрактам озу;
4) «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 

турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 74 
статьясы нигезендэ вазыйфасыннан читлэштеру;

5) суд тарафыннан эшкэ сэлэтсез яки чиклэнгэн эшкэ сэлэтсез дип тану;
6) суд тарафыннан вафатлар дип игълан ителмэгэн яки билгесез дип тану;
7) судныц гаеплэу карары уз кеченэ керу;
8) Россия Федерациясеннэн даими яшэу урынына чыгу;
9) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил гражданлыгын туктату -  

аныц нигезендэ чит ил гражданы ж;ирле узидарэ органнарына сайланып куелырга, чит 
ил гражданлыгын алырга яисэ аларга Россия Федерациясе гражданыныц Россия 
Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы булмаган чит ил территориясендэ 
даими яшэу хокукын раслый торган башка документны алырга хокуклы, аньщ



нигезендэ чит ил гражданы, чит ил дэулэте гражданлыгы булган Россия Федерациясе 
гражданы Россия Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы булмаган чит ил 
дэулэте территориясендэ даими яшэу хокукын раслый торган чит ил гражданын 
алырга хокуклы., ж;ирле узидарэ органнарына сайланырга хокуклы;

10) хэрби хезмэткэ чакыру яисэ аны алмаштыручы альтернатив граждан 
хезмэтенэ ж;ибэру;

11) узгэртеп кору, район нигезендэ гамэлдэге законнар яки бетеру, район;
12) район чиклэрен узгэрту нэтиж;эсендэ килеп чыккан сайлаучылар санын 25 

проценттан арттыруга.
13) гражданнарныц турыдан-туры ихтыяр белдеруе юлы белэн кабул ителгэн 

карарны гамэлгэ ашыру ечен талэп ителэ торган муниципаль хокукый актны 
бастырып чыгару срогын бозу;

14) ж;ирле администрация башлыгы вэкалэтлэрен башкаручы муниципаль 
берэмлек башлыгы вазыйфасына керешу.

9.2. Район Башкарма комитеты ж;итэкчесе белэн Контракт яклар килешуе яки 
гариза нигезендэ суд тэртибендэ озелергэ мемкин:

1) Район Советы яки район башлыгы, контракт шартларын бозуга бэйле 
рэвештэ елешендэ, кагылышлы мэсьэлэлэрне хэл иту ж;ирле эйэмияттэге, шулай ук 
бэйле несо-утэу чиклэулэр законнарда билгелэнгэн;

2) Татарстан Республикасы Президенты-бэйле:
- районный жцрле узидарэ органнарына тапшырылган аерым дэулэт 

вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга кагылышлы, шулай ук законнар белэн билгелэнгэн 
чиклэулэрне утэмэу елешендэ контракт шартларын бозу белэн;

- «Коррупциягэ каршы тору турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ 
номерлы федераль закон, «Дэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц Ьэм башка 
затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ туры килуен тикшереп тору 
турында» 2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым 
категория затларга счетлар (кертемнэр) ачуны Ьэм ия булуны тыю турында» 2013 
елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, коррупциягэ каршы тору турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ тапшырыла торган керемнэр, чыгымнар, 
молкэт йэм молкэти характердагы йеклэмэлэр турында белешмэлэрнец дереслеген 
Ьэм тулылыгын тикшеру нэтиж;эсендэ ачыкланган;

3) район Башкарма комитеты ж;итэкчесе-район ж;ирле узидарэ органнары Ьэм 
(яки) Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары тарафыннан контракт 
шартлары бозылу сэбэпле.

10. Хезмэт менэсэбэтлэре

10.1. Район Башкарма комитетында хезмэт Россия Федерациясе Ьэм Татарстан 
Республикасы законнары, муниципаль районда муниципаль хезмэт турындагы 
Нигезлэмэ нигезендэ башкарыла торган муниципаль хезмэт булып тора. Район 
Башкарма комитетында муниципаль вазыйфаларда хезмэт итуче затлар муниципаль 
хезмэткэрлэр булып торалар.



10.2. Башкарма комитет Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр (муниципаль 
хезмэткэрлэр булмаган муниципаль хезмэткэрлэр) арасындагы менэсэбэтлэр хезмэт 
законнары, Россия Федерациясе Ьэм муниципаль хезмэт турында Татарстан 
Республикасы законнары, муниципаль районда муниципаль хезмэт турындагы 
Нигезлэмэ белэн ж;айга салына.

10.3. Район Башкарма комитеты Ьэм ведомство буйсынуындагы учреждение 
Ьэм предприятие жцтэкчелэренец менэсэбэтлэре хезмэт законнары, гражданлык 
законнары, алар белэн хезмэт килешулэре тези торган элеге Нигезлэмэ белэн ж;айга 
салына.

10.4. Район Башкарма комитеты хезмэткэрлэренец хезмэт хакы законнарда Ьэм 
муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн тэртиптэ башкарыла.

10.5. Башкарма комитет Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы 
законнарында каралган хезмэтне саклау чараларын гамэлгэ ашыра Ьэм законнарда 
билгелэнгэн жаваплылыкка ия.

11. Район Башкарма комитетынын мелкэте Ьэм финанс эшчэнлеге

11.1. Башкарма комитет элеге максатларга муниципаль район бюджетында 
каралган акчалар чиклэрендэ, шулай ук законнар белэн тыелмаган башка чыганаклар 
хисабына финанслана.

11.2. Район Башкарма комитетыныц финанс Ьэм икътисади нигезен 
тубэндэгелэр тэшкил итэ: муниципаль район бюджеты, муниципаль предприятиелэр 
Ьэм учреждениелэр район Башкарма комитеты карамагына тапшырылган 
функциялэрне тээмин иту очен булдырылган, шулай ук районный Башкарма 
комитетына идарэ функциялэрен башкару очен тапшырылган башка муниципаль 
милек.

12. Район башкарма комитетын бетеру Ьэм узгэртеп кору

Район башкарма комитетын бетеру Ьэм узгэртеп кору федераль законнарда, 
Татарстан Республикасы законнарында Ьэм муниципаль район жирле узидарэ 
органнарыныц норматив актларында каралган тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.


