
 

 

 
 
«Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

Гражданнарны яклау идарҽсе»  

муниципаль казна учреждениесе  

Уставының яңа редакциясен 

раслау турында» 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 2019 елның 27  маендагы 

бурычларны ҥтҽҥгҽ ҽзерлеген тикшерҥ актын ҥтҽҥ йҿзеннҽн, муниципаль хокукый 

актларны федераль һҽм республика законнары һҽм башка норматив хокукый актлар 

талҽплҽренҽ туры китерҥ максатыннан, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

    1. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Гражданнарны яклау 

идарҽсе»  муниципаль казна учреждениесе Уставын (алга таба - Устав) №1 Кушымта 

нигезендҽ яңа редакциядҽ расларга. 

   2. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Гражданнарны яклау 

идарҽсе» муниципаль казна учреждениесенең штат расписаниесен №2 Кушымта 

нигезендҽ расларга. 

    3. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Гражданнарны саклау 

идарҽсе» муниципаль казна учреждениесе җитҽкчесе Матвеева Л.А. яңа редакциядҽ 

Уставны гамҽлдҽге законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алырга. 

   4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

 Башкарма комитет Җитҽкчесе                                                     В.С.Тимиряев  

 
    

 

   

  Әзерләде һәм бастырды: 

  Матвеева Л.А..  

  3 нҿсхҽдҽ 

 

 

    09.09.2019                                                                     886 
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«Расланган»          «Килештергҽн» 

Татарстан Республикасы                                                 Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы                     Югары Ослан муниципаль районы   

Башкарма комитеты                                 Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

       

Карар 09.09.2019 №886     

                                                                               

Җитҽкче ___________В.С.Тимиряев        Җитҽкче ________Л.П.Потапова 
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1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

   1.1.   «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Гражданнарны яклау 

идарҽсе» муниципаль казна учреждениесе алга таба «Учреждение» дип аталучы 

коммерцияле булмаган оешма булып тора һҽм гамҽлдҽге законнар нигезендҽ тҿзелгҽн. 

   1.2.   Учреждениенең тулы исеме: «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы гражданнар саклау идарҽсе» муниципаль казна учреждениесе, кыскартылган 

исеме: МКУ «ТР ВМР УГЗ». 

   1.3.   Гамҽлгҽ куючысы-Югары Ослан муниципаль районы муниципаль берҽмлеге,  

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба – Гамҽлгҽ куючы). 

Гамҽлгҽ куючы һҽм учреждениенең ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре ҽлеге Устав, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм Югары Ослан муниципаль 

районының норматив-хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

   1.4. Учреждение дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынганнан алып юридик зат булып тора, 

оператив идарҽ хокукындагы аерым мҿлкҽткҽ ия, ҥз исеме, штамплары, бланклары 

булган тҥгҽрҽк мҿһерлҽргҽ ия. 

   1.5. Учреждение ҥз йҿклҽмҽлҽре буенча аның карамагында булган акча чаралары 

ҿчен җавап бирҽ. Кҥрсҽтелгҽн акчалар җитмҽгҽн очракта учреждение йҿклҽмҽлҽре 

буенча субсидиар җаваплылыкны гамҽлгҽ куючы ҥз ҿстенҽ ала. 

   1.6. Учреждение кредит (кредитлар) алырга һҽм бирергҽ, кыйммҽтле кҽгазьлҽр 

сатып алырга хокуклы тҥгел. 

   1.7. Учреждение юридик затларны гамҽлгҽ куючы (катнашучысы) булырга хокуксыз. 

   1.8. Урнашкан урыны һҽм почта Адресы: Татарстан Республикасы, Югары Ослан 

районы, Югары Ослан авылы, Чехов ур., 18 

   1.9. Учреждение судта гариза бирҥче һҽм җавап бирҥче сыйфатында мҿстҽкыйль 

чыгыш ясый. 

   1.10. Учреждение эшчҽнлекнең тҿп тҿрлҽре булмаган эшчҽнлек һҽм башка тҿр 

эшчҽнлекне бары тик шушы максатларда гына гамҽлгҽ ашырырга хокуклы,чҿнки бу 

эшчҽнлек тҿрлҽре ҽлеге Уставта кҥрсҽтелгҽн очракта булдырылган максатларга 

ирешҥгҽ хезмҽт итҽ. Мондый эшчҽнлектҽн алынган керемнҽр район бюджетына керҽ. 

   1.11. Ҥз эшчҽнлегендҽ Учреждение Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 

хокукый актлары, Татарстан Республикасының закон һҽм башка норматив хокукый 

актлары, Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр Министрлыгының норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасының Гражданнар оборонасы һҽм Гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

Министрлыгының норматив хокукый актлары белҽн Югары Ослан муниципаль районы 

Уставы нигезендҽ эш итҽ, шулай ук ҽлеге Устав белҽн Югары Ослан муниципаль 

районы муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн. 

         

2. УЧРЕЖДЕНИЕНЕҢ МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ ЭШЧҼНЛЕК ТҾРЛҼРЕ 

   2.1. Оешма Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

кисҽтҥ һҽм аларның нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ максатыннан, ҽлеге устав белҽн билгелҽнгҽн 

эшчҽнлек алып бара 

   2.2. Учреждениенең максаты-муниципаль район җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм 

хезмҽтлҽренең гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) килеп чыгу яки килеп чыгу 

куркынычына, җҽлеп ителҽ торган кҿчлҽрнең һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм 

бетерҥ буенча бердҽм дҽҥлҽт системасы чараларының, шул исҽптҽн ашыгыч оператив 
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хезмҽтлҽрнең, оешмаларның (объектларның) ҥзара тҽэсир итешҥе нҽтиҗҽлелеген, 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча уртак гамҽллҽре вакытында аларның 

эшчҽнлеген яхшырту.), шулай ук муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле ҥзидарҽ органнары 

тарафыннан гражданнар оборонасы һҽм мобилизацион ҽзерлек чараларын оештыру һҽм 

гамҽлгҽ ашыру, Муниципаль берҽмлеклҽр чиклҽрендҽ беренчел янгын куркынычсызлыгы 

чараларын тҽэмин итҥ, Халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау, 

шул исҽптҽн су объектларында кешелҽрнең иминлеген тҽэмин итҥ, аларның тормышын 

һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча вҽкалҽтлҽрне ҥтҽҥне тҽэмин итҥ. 

   2.3. Учреждение максатка ирешҥ ҿчен, тҥбҽндҽге эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыра: 

- гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында чакырулар (хҽбҽрлҽр) кабул итҥ); 

- хҽбҽр итҥ сигналларын кабул итҥ, гамҽллҽр тҽртибе (алгоритм) нигезендҽ хҽбҽр итҥ 

сигналларын җиткерҥ һҽм теркҽҥ, районда хҽбҽр итҥне оештыру;  

- муниципаль район территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне (һҽлакҽтлҽрне), 

Гражданнар оборонасы кҿчлҽрен һҽм чараларын кисҽтҥ һҽм бетерҥ ҿчен билгелҽнгҽн 

һҽм бҥлеп бирелҽ торган (җҽлеп ителҽ торган) гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ 

буенча бердҽм дҽҥлҽт системасының Муниципаль звеносы, идарҽ органнары, кҿч һҽм 

чараларның бердҽм дҽҥлҽт системасының Муниципаль звеносы җитҽкчелегенҽ, халыкны 

һҽм ашыгыч оператив хезмҽтлҽрнең һҽм оешмаларның (объектларның) дежур-

диспетчерлык хезмҽтлҽренҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) турында хҽбҽр итҥ һҽм 

хҽбҽр итҥ), районда гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽт), җирле (муниципаль район 

территориясендҽ гамҽлдҽ булган) системасы аша халыкка хҽбҽр итҥ, гражданнар 

оборонасы сигналлары буенча хҽбҽр итҥ системасы аша ҥткҽрелгҽн чаралар һҽм 

чаралар турында; 

-гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыгу куркынычы яки хезмҽтлҽрнең уртак гамҽллҽрен талҽп 

итҥче факт турында дежур - диспетчерлык хезмҽтлҽре (алга таба-ДДС) арасында 

мҽгълҥмат җыю, дҿреслекне бҽялҽҥ һҽм тарату.;  

- халҽт турында мҽгълҥматларны эшкҽртҥ һҽм анализлау, гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

масштабларын һҽм ашыгыч ярдҽм кҥрсҽтҥ ҿчен җҽлеп ителҽ торган дежур-диспетчерлык 

хезмҽтлҽре составын билгелҽҥ, аларны хҽбҽр итҥ; 

- хҽлне бҽялҽҥ һҽм аны контрольдҽ тоту, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ буенча ашыгыч 

чаралар турында карарлар кабул итҥ (ҥз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ), даими ҽзерлек ҿчен 

бурычлар билгелҽҥ, аларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту һҽм ҥзара хезмҽттҽшлекне 

оештыру; 

- барлык ДДС һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне, даими ҽзерлек кҿчлҽренең, шулай ук ҥзара 

тҽэсир итешҥче ДДС халҽте һҽм кҥрелгҽн чаралары турында мҽгълҥмат бирҥ;; 

- муниципаль хуҗалык эшендҽ булган авария һҽм штаттан тыш хҽллҽр, ҿзеклеклҽр, 

аларны бетерҥ эшлҽренең барышы турында мҽгълҥматны гомумилҽштерҥ (тҽҥлек 

эчендҽ дежур тору) һҽм Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетына, 

муниципаль берҽмлек башлыгына мҽгълҥмат бирҥ. 

 

3. МИЛЕК ҺҼМ ФИНАНСЛАР 

   3.1. Учреждениенең мҿлкҽте Югары Ослан муниципаль районы муниципаль 

берҽмлегенең муниципаль милке булып тора һҽм учреждениенең эшчҽнлек максатларын 

тормышка ашыру ҿчен генҽ файдаланыла ала. 

   3.2. Учреждение мҿлкҽте аңа оператив идарҽ хокукында беркетелҽ. Мҿлкҽт белҽн 

оператив идарҽ итҥ хокукы милекне фактта тапшыру мизгеленнҽн барлыкка килҽ. 
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Учреждение тарафыннан ҥз устав бурычларын ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеге аңа 

даими (сроксыз) файдалану хокукында бирелҽ. 

Учреждение аның билгелҽнеше, эшчҽнлекнең устав бурычлары нигезендҽ һҽм Россия 

Федерациясенең гамҽлдҽге законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥзенҽ беркетелгҽн 

мҿлкҽткҽ ия, файдалана, аның белҽн эш итҽ. 

   3.3. Учреждение читлҽштерергҽ яисҽ башка ысул белҽн эш итҽргҽ хокуклы тҥгел               

      милекче ризалыгыннан башка милек белҽн идарҽ итҥ. 

   3.4. Беркетелгҽн милеккҽ карата Учреждение бурычлы: 

- мҿлкҽтне нҽтиҗҽле файдалану; 

- максатчан билгелҽнеше буенча мҿлкҽтнең сакланышын һҽм кулланылышын тҽэмин итҥ; 

- мҿлкҽтнең техник торышы начарлануга юл куймаска (бу талҽп эксплуатация барышында 

ҽлеге мҿлкҽтнең норматив тузган булуына бҽйле начараюларга кагылмый); 

- бҥлеп бирелгҽн финанслау кысаларында аны яхшырту мҿмкин булган мҿлкҽтне 

капиталь һҽм агымдагы ремонтлауны тормышка ашыру; 

- милекнең тузган ҿлешен амортизациялҽҥне һҽм торгызуны гамҽлгҽ ашырырга. 

   3.5. Учреждение мҿлкҽтен формалаштыру чыганагы булып тора: 

- оператив идарҽ хокукында аңа беркетелгҽн мҿлкҽт; 

- ирекле мҿлкҽти взнослар һҽм иганҽлҽр; 

- гамҽлдҽге законнар белҽн тыелмаган башка чыганаклар. 

   3.6. Учреждение гамҽлдҽге законнар нигезендҽ ачылган шҽхси счетлар аша бюджет 

акчалары белҽн операциялҽр башкара. 

   3.7. Учреждение эшчҽнлеген финанс белҽн тҽэмин итҥ район бюджеты һҽм бюджет 

сметасы нигезендҽ башкарыла. 

   3.8. Учреждениегҽ оператив идарҽ хокукында беркетелгҽн мҿлкҽтнең кулланылышын 

һҽм сакланышын гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ милекче контрольдҽ тота. 

   3.9. Югары Ослан муниципаль районы муниципаль берҽмлектҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре 

лимитлары чиклҽрендҽ һҽм кабул ителгҽн һҽм ҥтҽлмҽгҽн йҿклҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып, 

муниципаль контрактлар, башка килешҥлҽр тҿзҥ һҽм тҥлҽҥ башкарыла. 

Бюджет акчаларын баш бҥлҥче (бҥлҥче) буларак учреждениегҽ, бюджет акчаларын баш 

бҥлҥче (бҥлҥче) буларак, дҽҥлҽт (муниципаль) контрактларыннан, башка 

шартнамҽлҽрдҽн килеп чыга торган бюджет йҿклҽмҽлҽренең учреждение тарафыннан 

элек җиткерелгҽн лимитларын киметкҽн очракта, Учреждение дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен товарлар (эшлҽр) бҽясе һҽм (яисҽ) саны (кҥлҽме) буенча яңа шартлар 

урнаштыру турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ Товарлар (эшлҽр) бҽясе 

һҽм (яисҽ) саны буенча яңа шартлар, дҽҥлҽт (муниципаль) контрактлары, башка 

килешҥлҽр. 

Учреждениегҽ субсидиялҽр һҽм бюджет кредитлары бирелми. 

 

4. УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛҼН ИДАРҼ ИТҤ 

 

   4.1. Учреждение белҽн идарҽ итҥ бер генҽ идарҽ нигезендҽ башкарыла. 

   4.2. Учреждение белҽн идарҽ итҥ ҿлкҽсендҽ гамҽлгҽ куючының аерым 

компетенциясенҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 

- учреждение эшчҽнлегенең максатларын һҽм тҿп тҿрлҽрен билгелҽҥ; 

       - учреждениенең уставын раслау һҽм/яки ҥзгҽрешлҽр/Уставка ҿстҽмҽлҽр; 

- учреждение җитҽкчесен билгелҽҥ һҽм аның вҽкалҽтлҽрен туктату, шулай ук федераль 
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законнар белҽн эшчҽнлекнең тиешле ҿлкҽсен оештыру ҿчен җитҽкче билгелҽҥ һҽм аның 

вҽкалҽтлҽрен туктату, аның белҽн хезмҽт килешҥе тҿзҥ һҽм туктату буенча башка тҽртип 

каралмаган булса, аның белҽн хезмҽт килешҥе тҿзҥ һҽм туктату;; 

- учреждениенең чик штат санын раслау һҽм штат расписаниесен Килештерҥ;; 

- филиаллар булдыру һҽм учреждение вҽкиллеклҽрен ачу мҽсьҽлҽлҽрен Килештерҥ ; ; 

     - учреждение эшчҽнлегенең ҿстенлекле юнҽлешлҽрен билгелҽҥ; 

        - тапшыру актын яки бҥлҥ балансын раслау; 

- ликвидация комиссиясен билгелҽҥ һҽм арадаш һҽм ахыргы ликвидацион балансларны 

раслау;  

- муниципаль милекне Учреждениегҽ оператив идарҽгҽ тапшыру, аның сакланышын һҽм 

устав максатлары һҽм эшчҽнлек тҿрлҽре нигезендҽ кулланылуын контрольдҽ тоту;; 

- учреждение җитҽкчесе тҽкъдимнҽрен карау һҽм учреждениене ҥзгҽртеп кору һҽм 

бетерҥ, аның тибын ҥзгҽртҥ турында карарлар кабул итҥ;; 

      - федераль законнарда каралган башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ. 

   4.3. Учреждение эшчҽнлеге белҽн җитҽкчелек итҥне закон һҽм ҽлеге устав белҽн 

билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ (алга таба – учреждение җитҽкчесе) җитҽклҽҥче учреждение 

җитҽкчесе башкара.)  

   4.4. Учреждение җитҽкчесе гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнҽ һҽм вазыйфасыннан 

азат ителҽ. Учреждение җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽр срогы хезмҽт килешҥе белҽн 

билгелҽнҽ. 

    4.5. Учреждение җитҽкчесе ҥз эшчҽнлегендҽ гамҽлгҽ куючы (аңа вҽкалҽтле орган) 

хисап тота һҽм ҥз эшчҽнлеген гамҽлдҽге законнар, аның белҽн хезмҽт килешҥе тҿзелгҽн 

ҽлеге Устав нигезендҽ башкара. 

   4.6. Учреждение хезмҽткҽрлҽре вазыйфага билгелҽнҽ. 

   4.7. Учреждение җитҽкчесе Устав нигезендҽ һҽм ҥз компетенциясе кысаларында 

агымдагы эшчҽнлек белҽн җитҽкчелек итҽ һҽм тҥбҽндҽге хокукларга һҽм бурычларга ия: 

- Учреждение эшчҽнлеген оештыру-техник яктан тҽэмин итҥне гамҽлгҽ ашыра, ул 

булдырылган учреждениенең максатларына ирешҥне тҽэмин итҽ; 

- оешма исеменнҽн эш итҽ, аның мҽнфҽгатьлҽрен Татарстан Республикасында да, 

Россия Федерациясендҽ дҽ барлык учреждениелҽрдҽ, предприятиелҽрдҽ һҽм 

оешмаларда, дҽҥлҽт хакимияте һҽм җирле ҥзидарҽ органнарында яклый; 

- гамҽлгҽ куючы белҽн килешенеп, законнарда, ҽлеге Уставта, милекне беркетҥ турында 

килешҥдҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ идарҽ итҽ һҽм аның белҽн эш итҽ; килешҥлҽр тҿзи, 

ышанычнамҽлҽр бирҽ; 

- ҥз компетенциясе кысаларында боерыклар һҽм кҥрсҽтмҽлҽр чыгара, кҥрсҽтмҽлҽр бирҽ 

һҽм аларның ҥтҽлешен контрольдҽ тота; 

- учреждениенең эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен раслый; 

- учреждение хезмҽткҽрлҽрен кабул итҽ һҽм эштҽн азат итҽ, алар белҽн хезмҽт 

килешҥлҽре тҿзи, кҥмҽк килешҥ тҿзи (ҽгҽр аны тҿзҥ турында Карар хезмҽт коллективы 

тарафыннан кабул ителгҽн булса)); 

- штат расписаниесен эшли һҽм раслый, учреждениенең структурасын билгели, вазифаи 

бурычларны билгели; 

- исҽпкҽ алу торышы, тиешле органнарга билгелҽнгҽн формалар буенча хисаплылыкны 

ҥз вакытында һҽм тулы кҥлҽмдҽ тапшыру ҿчен җавап бирҽ;; 

- учреждение хезмҽткҽрлҽре тарафыннан куркынычсызлык техникасы һҽм хезмҽтне 

саклау, янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥ ҿчен җаваплы; дисциплинар җҽза 
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куллана; 

- гамҽлгҽ ашыра, мҽҗбҥри социаль һҽм медицина иминиятен, социаль тҽэмин итҥ 

учреждениесе хезмҽткҽрлҽрен гамҽлдҽге законнар нигезендҽ; 

- хезмҽт һҽм ял шартларын, ҿстҽмҽ отпускларны билгели, гамҽлгҽ куючы белҽн 

килешенеп һҽм Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы норматив һҽм 

хокукый актлары, Югары Ослан муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнары актлары 

белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ учреждение хезмҽткҽрлҽре ҿчен ҿстҽмҽ һҽм ҿстҽмҽ 

тҥлҽҥлҽр һҽм ҿстҽмҽ ташламалар билгели. 

   4.8. Учреждение җитҽкчесенең кҥрсҽтмҽлҽрен ҥтҽҥ ҿчен учреждениенең барлык 

хезмҽткҽрлҽре мҽҗбҥри. 

 

 

5. УЧРЕЖДЕНИЕНЕҢ ХОКУКЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

   5.1. Учреждение хокуклы: 

   5.1.1. Учреждениенең устав максатлары һҽм эшчҽнлек тҿрлҽре нигезендҽ 

функциялҽрен мҿстҽкыйль гамҽлгҽ ашырырга. 

   5.1.2.  Учреждение нигезендҽ вҽкиллеклҽр һҽм филиаллар  булдыру, 

   5.1.3.  Законнар һҽм ҽлеге закон нигезендҽ башка гамҽллҽр кылу  

   5.2. Учреждение бурычлы: 

   5.2.1. Ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ учреждение эшчҽнлеген тҽэмин итҥ. 

   5.2.2.  Муниципаль берҽмлеклҽрнең сакланышын һҽм эффектив кулланылышын тҽэмин 

итҥ, шулай ук Россия Федерациясе законнары һҽм ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн 

учреждениедҽ оператив идарҽ хокукындагы мҿлкҽтне тартып алу һҽм яраксызга чыккан 

мҿлкҽтне исҽптҽн тҿшерҥ тҽртибен сакларга. 

   5.2.3.  Бухгалтерлык һҽм статистик хисапны Үз вакытында тапшырырга, шул исҽптҽн, 

гамҽлгҽ куючы һҽм Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм 

кҥлҽмнҽрдҽ салымнар тҥлҽргҽ тиеш. 

5.2.4. Дҽҥлҽт (муниципаль) контрактлары  нигезендҽ йҿклҽмҽлҽрне намус белҽн ҥтҽргҽ. 

   5.2.5. Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Учреждение 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хокукларын һҽм гарантиялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итергҽ.  

  5.2.6. Хисап эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре һҽм файдалану турында муниципаль берҽмлекнең 

гамҽлдҽге законнарында һҽм муниципаль хокукый актларында билгелҽнгҽн гомуми 

талҽплҽр нигезендҽ, беркетелгҽн торак урыннары һҽм  муниципаль милек ҿчен җаваплы.  

   5.2.7. Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн башка бурычларны ҥтҽргҽ Һҽм 

ҽлеге Уставның 5.3  пунктлры белҽн билгелҽнгҽн ҥз вазыйфаларын ҥтҽмҽгҽн яки 

тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен Россия Федерациясе законнары белҽн җаваплылыкка ия. 

 

6. МҼНФҼГАТЬЛҼР КАРШЫЛЫГЫН БУЛДЫРМАУ ҺҼМ ҖАЙГА САЛУ 

   6.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы дигҽндҽ оешма (учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси 

кызыксынуы аның тарафыннан хезмҽт вазыйфаларын тиешенчҽ башкаруга тҽэсир итҽ 

һҽм оешма (учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы һҽм хезмҽткҽренең 

(учреждение) милкенҽ һҽм (яки) оешманың (учреждениенең) эш репутациясенҽ зыян 

китерерлек мҿлкҽткҽ һҽм (яки) эш репутациясенҽ зыян китерергҽ сҽлҽтле булган 
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оешманың (учреждениенең) хокуклары һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре арасында каршылык 

туарга мҿмкин булган хҽл аңлашыла. 

   6.2. Хезмҽт вазыйфаларын тиешенчҽ башкаруга йогынты ясый яки йогынты ясый ала 

торган оешма (учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы дигҽндҽ, хезмҽткҽрнең 

акча, кыйммҽтлҽр, башка мҿлкҽт, шул исҽптҽн милек хокукы, яки ҥзе ҿчен яки ҿченче 

затлар ҿчен милек характерындагы хезмҽт кҥрсҽтҥ рҽвешендҽ керемнҽрнең хезмҽт 

бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ алу мҿмкинлеге аңлашыла. 

   6.3. Оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) Эш бирҥчегҽ (гамҽлгҽ куючыга) 

вазыйфаи бурычларны ҥтҽгҽндҽ, ул мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала 

торган  шҽхси кызыксынучанлык туу турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  

   6.4. Оешма (учреждение) хезмҽткҽре оешма (учреждение) җитҽкчесенҽ (директорына) 

вазыйфаи бурычларны ҥтҽгҽндҽ шҽхси кызыксыну туу турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

Оешма (учреждение) директорына хҽбҽр итҥ тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ булган 

мҽгълҥматлар исемлеге, бу мҽгълҥматларны тикшерҥне оештыру һҽм гаризаларны 

теркҽҥ тҽртибе оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) тарафыннан билгелҽнҽ. 

 

7. УЧРЕЖДЕНИЕНЕ ҤЗГҼРТЕП ОЕШТЫРУ ҺҼМ БЕТЕРҤ 

 

   7.1. Учреждениенең тибын ҥзгҽртҥ, ҥзгҽртеп кору һҽм ликвидациялҽҥ Россия 

Федерациясенең гамҽлдҽге законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Югары Ослан 

муниципаль районы муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты карары нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла.  

   7.2. Учреждениене бетергҽндҽ яки ҥзгҽртеп корганда аның хезмҽткҽрлҽренҽ Россия 

Федерациясенең гамҽлдҽге законнары нигезендҽ хокуклар гарантиялҽнҽ.  

   7.3.  Тиешле язуны юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрына керткҽннҽн соң, идарҽ 

ҥз эшчҽнлеген туктаткан дип, юкка чыгару тҽмамланган дип санала,  

8. УСТАВКА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ ТҼРТИБЕ 

 

   8.1. Ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр гамҽлгҽ куючы карары буенча кертелҽ 

һҽм гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлергҽ тиеш. 

   8.2. Ҽлеге устав белҽн җайга салынмаган барлык мҽсьҽлҽлҽр Россия Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасының гамҽлдҽге законнары белҽн җайга салына. 

 
 

                                                                                           Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                          Башкарма комитетының  

09.09.2009 ел, № 886 карары белҽн 
                                                  расланган 

                                                                                                                              №2 Кушымта 
 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
ГРАЖДАННАРНЫ ЯКЛАУ ИДАРҼСЕ»  МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 

ШТАТ РАСПИСАНИЕСЕ 
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Вазифа исеме ЕТС буенча 
(тариф) разряд  

Берҽмлеклҽр саны Вазифаи  оклад 

Җитҽкче-ҿлкҽн 
диспетчер 

5 1 7499,0 

Оператив 
диспетчер 

4 4 6823,0 
 

Барлыгы:  5  

 


