
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

 

        «24» сентябрь 2019 ел              № 1487 

 

  «Питрәч коммуналь челтәрләре» муниципаль  

унитар предприятиесен булдыру турында 

 
 

 Татарстан Республикасы Питрҽч районы халкы, предприятиелҽре, 

учреждениелҽре һҽм оешмаларының коммуналь хезмҽтлҽргҽ ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерү максатларында, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 4 пункты, Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы 

Нигезлҽмҽнең 4.2 пункты нигезендҽ карар бирәм: 

1. «Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре» муниципаль унитар предприятиесен 

булдырырга. 

2. Ҽлеге карарның кушымтасы нигезендҽ «Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре» 

муниципаль унитар предприятиесе уставын расларга. 

3. Яңа төзелгҽн юридик затның юридик адресы дип: Татарстан Республикасы, 

Питрҽч районы, Питрҽч авылы, Почта урамы, 15А йортын санарга. 

4. «Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре» муниципаль унитар предприятиесенҽ 

хуҗалык алып бару хокукында 2019 елның 1 ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча 

тапшырылырга тиешле мөлкҽтне билгелҽргҽ. 

5. «Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре» муниципаль унитар предприятиесе 

җитҽкчесе итеп Фҽхретдинов Илдар Мҽсүм улын билгелҽргҽ, Фҽхретдинов 

Илдар Мҽсүм улы белҽн хезмҽт килешүе төзергҽ. 

6. «Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре» муниципаль унитар предприятиесен дҽүлҽт 

теркҽве вакытында Фҽхретдинов Илдар Мҽсум улын җаваплы дип санарга.  

Республика Татарстан 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 

422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 

18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

ҖИТӘКЧЕСЕ 

422770, Питрҽч авылы, Совет 

урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      



7. «Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре»муниципаль унитар предприятиесенең исҽп-

хисап счетына акча күчерү юлы белҽн теркҽлгҽннҽн соң 3 ай эчендҽ 200 000 (ике 

йөз мең) сум күлҽмендҽ устав фондын формалаштырырга. 

8. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының рҽсми хокукый мҽгълүмат 

порталында (www.pravo.tatarstan.ru), Питрҽч муниципаль районының рҽсми 

сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга. 

9. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

 

 

А. В. Хәбибуллин 
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http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Питрҽч  

муниципаль районы Башкарма  

комитеты карары белҽн расланды  

«____»_________2019 ел № ______ 

 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесе 

    

_______________А.В.Хҽбибуллин 

 

 «____»_________2019 ел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Питрәч коммуналь челтәрләре»  

 муниципаль унитар предприятиесе  
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Питрәч авылы 

 

 

 

 

 



1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1 «Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре» муниципаль унитар предприятиесе, алга 

таба «Предприятие» дип аталачак, Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы Башкарма комитеты «__»_____________2019 ____ карары нигезендҽ 

төзелгҽн.  

1.2 Предприятиянең рус телендҽ фирма исеме: 

тулы исеме – Муниципальное унитарное предприятие «Пестречинские 

коммунальные сети»; 

кыскартылган исеме – МУП «Пестречинские коммунальные сети». 

1.3  Предприятиенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Питрҽч 

муниципаль районы, Питрҽч авылы, Почта урамы, 15А йорты. 

1.4  Почта адресы: 422770, Татарстан Республикасы, Питрҽч муниципаль 

районы, Питрҽч авылы, Почта урамы, 15А йорты. 

1.5  Предприятиене гамҽлгҽ куючы -Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба - «Учредитель»). 

1.6 Предприятиенең устав фонды – 200 000 сум. 

1.7 Предприятие коммерция оешмасы булып тора. 

1.8 Предприятие юридик зат булып тора, мөстҽкыйль баланска, банк 

учреждениелҽрендҽ исҽп-хисап һҽм башка счетларга, үз исеме, штамп, бланклар, 

фирма исеме, товар билгесенҽ (хезмҽт күрсҽтү билгесе) ия. 

1.9 Предприятие үз йөклҽмҽлҽре буенча үзенҽ караган барлык мөлкҽт белҽн 

җавап бирҽ. Предприятие дҽүлҽт, аның органнары һҽм бүлендек предприятиелҽре 

йөклҽмҽлҽре буенча җавап тотмый, ҽ дҽүлҽт, аның органнары һҽм бүлендек 

предприятиелҽре, законда каралган очраклардан тыш, предприятие йөклҽмҽлҽре 

буенча җаваплы түгел. 

1.10 Предприятие үз исеменнҽн мөлкҽти һҽм шҽхси милеккҽ карамаган 

хокукларны сатып ала һҽм вазыйфаларга ия, гамҽлдҽге законнар нигезендҽ судта 

һҽм арбитраж судта гариза бирүче һҽм җавап бирүче булып тора. 

1.11 Предприятие юридик затның дҽүлҽт теркҽвенҽ алынганнан бирле 

хокукларын ала. 

1.12 Предприятие үз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнары һҽм ҽлеге Уставка таяна. 

 

2. Предприятие эшчәнлегенең максатлары һәм предметы 

 

2.1. -предприятие максаты булып: 

Питрҽч районы составына керүче авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ яшҽүче 

оешмаларга һҽм халыкка гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җылылык белҽн тҽэмин итү, су 

белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу буенча хезмҽтлҽр күрсҽтү. 

2.2. Ҽлеге максатларга ирешү өчен Предприятие законнарда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ түбҽндҽге төп эшчҽнлек төрлҽрен (предприятие эшчҽнлеге предметын) 

тормышка ашыра ала: 

- халыкны һҽм оешмаларны су белҽн тҽэмин итү, юынты суларны бүлеп бирү һҽм 

чистарту; 

- җылылык белҽн тҽэмин итү, су белҽн тҽэмин итү, ташландык суларны агызу 

челтҽрлҽрен эксплуатациялҽү; 

- су алу челтҽрлҽрен эксплуатациялҽү; 

- канализация насос станциялҽрен эксплуатациялҽү; 

- чистарту корылмаларын эксплуатациялҽү; 



- су белҽн тҽэмин итү һҽм канализация буенча техник шартлар бирү; 

- пар һҽм кайнар су (җылылык энергиясе) җитештерү, тапшыру һҽм бүлүне 

гамҽлгҽ ашыру;); 

- котельныйларның эшчҽнлеген тҽэмин итү буенча эшчҽнлек; 

- җылылык челтҽрлҽренең эшкҽ сҽлҽтлелеген тҽэмин итү эшчҽнлеге; 

- транспорт хезмҽтлҽре күрсҽтү, автохуҗалыкны карап тоту; 

- җылылык белҽн тҽэмин итү, су белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу 

системаларын ремонтлау буенча эшлҽр үткҽрү; 

- предприятие максатлары белҽн бҽйле проект-смета эшлҽрен башкару;  

- предприятие максатларына бҽйле төзелеш-монтаж эшлҽрен башкару; 

- предприятие максатлары белҽн бҽйле инжиниринг хезмҽтлҽре; 

- шулай ук ҽлеге Уставның 2.1 пунктында күрсҽтелгҽн максатларга ирешүгҽ 

юнҽлдерелгҽн эшчҽнлекнең башка төрлҽре тора. 

2.3. Предприятие законнар белҽн билгелҽнгҽн түлҽү өчен эш башкарырга, 

аның төп эшчҽнлегенҽ караган хезмҽтлҽр күрсҽтергҽ хокуклы. 

 

3. Предприятие мөлкәте 

 

3.1.  Предприятие милке муниципаль милектҽ, ул атналык санала һҽм 

кертемнҽр (өлешлҽргҽ, пайларга), шул исҽптҽн предприятие хезмҽткҽрлҽре арасында 

бүленҽ алмый, предприятиенең хуҗалык алып бару хокукындагы мөлкҽте һҽм аның 

мөстҽкыйль балансында чагылдырыла. 

Предприятие мөлкҽте составына башка милек формасындагы мөлкҽт керҽ алмый. 

Предприятие мөлкҽте аңа Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

Башкарма комитеты белҽн төзелҽ торган хуҗалык алып бару хокукында предприятиегҽ 

мөлкҽтне беркетү турында килешүдҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ беркетелҽ (алга таба - 

"шартнамҽ"). 

Татарстан Республикасы территориясендҽ гамҽлдҽге законнар, шартнамҽ һҽм 

ҽлеге устав белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ Предприятие хуҗалык алып бару 

хокукындагы мөлкҽттҽн мөстҽкыйль рҽвештҽ файдалана, файдалана һҽм аның белҽн 

эш итҽ. 

3.2. Предприятиегҽ беркетелгҽн муниципаль милеккҽ карата хуҗалык алып 

бару хокукы, Татарстан Республикасы территориясендҽ гамҽлдҽ булган законнар яки 

гамҽлгҽ куючы карары белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, гамҽлгҽ куючы 

тарафыннан мөлкҽтне тапшырганнан соң, предприятиедҽ барлыкка килҽ. 

Предприятие карамагында булган продукция һҽм мөлкҽтне, шулай ук алынган 

табыш хисабына сатып алынган мөлкҽт муниципаль милек булып тора һҽм 

предприятие карамагына керҽ. 

3.3. Предприятиенең Питрҽч муниципаль районы бюджеты хисабына 200 000 

(ике йөз мең) сум күлҽмендҽ устав фонды бар. 

3.4. Предприятиенең устав фондын арттыру (киметү) гамҽлгҽ куючы карары 

буенча законнарда һҽм ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.5. Предприятиенең устав фондын арттыру мөлкҽтне гамҽлгҽ куючы 

тарафыннан өстҽмҽ тапшыру хисабына да, предприятие карамагында калган табыш 

хисабына да башкарылырга мөмкин. 

3.6. Устав фондын киметү турында карар кабул ителгҽн очракта, Предприятие 

бу хакта законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм вакытларда үз кредиторларына 

язмача хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

3.7.  Предприятие мөлкҽтен формалаштыру чыганагы булып тора: 



- Гамҽлгҽ куючының карары буенча предприятиегҽ устав фонды өчен түлҽүгҽ 

тапшырылган мөлкҽт; 

- хуҗалык алып бару хокукында аңа беркетелгҽн мөлкҽт; 

- бюджет керемнҽре;  

- "Татар-информ" мҽгълүмат агентлыгы 

3.8. Предприятие коммерция һҽм коммерцияле булмаган оешмаларда катнаша 

ала. Предприятиедҽ коммерция яки коммерцияле булмаган оешмада катнашу турында 

карар бары тик предприятиене гамҽлгҽ куючы ризалыгы белҽн генҽ кабул ителергҽ 

мөмкин. 

3.9. Предприятие, федераль законнарда һҽм башка норматив хокукый актларда 

билгелҽнгҽн очраклардан тыш, хуҗалык алып бару хокукындагы күчмҽ мөлкҽт белҽн 

мөстҽкыйль эш итҽ. 

3.10. Предприятие үзенҽ караган күчемсез милекне сатарга, арендага бирергҽ, 

залогка бирергҽ, хуҗалык җҽмгыятенең яки ширкҽтнең устав (җыелма) капиталына 

өлеш сыйфатында кертергҽ яки предприятиене гамҽлгҽ куючы ризалыгыннан башка 

мондый мөлкҽт белҽн эш итҽргҽ хокуклы түгел. 

3.11. Предприятие Россия Федерациясе законнарында һҽм башка норматив 

хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, аның эшчҽнлеген тормышка ашыру 

мөмкинлегеннҽн мҽхрүм итмҽгҽн, төрлҽре мондый предприятие уставында 

билгелҽнгҽн максат, предмет чиклҽрендҽ генҽ эш итҽ. 

3.12. Предприятиенең хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру барышында 

барлыкка килгҽн интеллектуаль милек объектларына булган хокуклары Россия 

Федерациясе законнары белҽн җайга салына. 

3.13. Предприятие, законнарда билгелҽнгҽн салымнарны һҽм башка мҽҗбүри 

түлҽүлҽрне һҽм Татарстан Республикасы бюджетына керемнең бер өлешен керткҽннҽн 

соң, предприятие карамагында калган чиста табыш алган җитештерү эшчҽнлеге (закон 

актларында билгелҽнгҽн очраклардан тыш) нҽтиҗҽлҽре белҽн мөстҽкыйль эш итҽ. 

Гамҽлгҽ куючы карары буенча предприятие карамагында калган чиста табышның 

бер өлеше предприятиенең устав фондын арттыруга юнҽлдерелергҽ мөмкин: 

- яңа техниканы һҽм технологиялҽрне кертү, үзлҽштерү; 

- предприятие фондларын булдыру, шул исҽптҽн чыгымнарны каплау өчен 

билгелҽнгҽн; 

- предприятиенең финанс – хуҗалык эшчҽнлеген үстерү һҽм киңҽйтү, 

ҽйлҽнештҽге чараларны тулыландыру; 

- төзелеш, реконструкция, төп фондларны яңарту; 

- чит ил валютасын, башка валюта һҽм матди кыйммҽтлҽрне, кыйммҽтле 

кҽгазьлҽрне сатып алу; 

- предприятие продукциясен һҽм хезмҽт күрсҽтүлҽрен рекламалау; 

- Татарстан Республикасы территориясендҽ гамҽлдҽ булган законнар нигезендҽ 

торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ предприятие хезмҽткҽрлҽре өчен торак төзү 

(өлешлҽп катнашу) ; 

- предприятие хезмҽткҽрлҽрен матди кызыксындыру, укыту һҽм 

квалификациялҽрен күтҽрү 

3.14. Предприятие резерв фондын булдыра. 

Резерв фонды күлҽме, законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, предприятиенең 

устав фондының 15 процентыннан да ким түгел. 

Предприятиенең резерв фонды ел саен үткҽрелҽ торган мҽҗбүри түлҽүлҽрдҽн, 

ҽгҽр законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, предприятие карамагында кала торган 

чиста табыш өлешеннҽн ҽлеге Уставта каралган күлҽмгҽ кадҽр, 5 процент күлҽмендҽ 

формалаша. 



Предприятиенең резерв фонды өчен билгелҽнгҽн күтҽрү, аның зыян һҽм мөмкин 

түгел использовано өчен башка максатларга. 

3.15. Предприятие гамҽлдҽге законнар нигезендҽ предприятие карамагында 

кала торган табыштан башка фондлар булдырырга хокуклы. 

 

4. Предприятиене гамәлгә куючының хокуклары һәм бурычлары 

 

4.1. Гамҽлгҽ куючы ия түбҽндҽге хокук һҽм бурычлары: 

  Предприятием муниципаль милектҽге мөлкҽтне хуҗалык алып бару 

хокукында предприятиегҽ беркетү; 

 предприятиегҽ беркетелгҽн мөлкҽтнең билгелҽнеше һҽм сакланышын 

контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашырырга һҽм хокук бозулар ачыкланган очракта, Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ дҽүлҽт мҽнфҽгатьлҽрен яклау буенча кирҽкле 

чаралар күрергҽ; 

 предприятиегҽ беркетелгҽн күчемсез милекне сатуга, арендага 

тапшыруга, залогка тапшыруга, Хуҗалык җҽмгыятьлҽренең һҽм ширкҽтлҽренең устав 

(җыелма) капиталына өлеш сыйфатында кертүгҽ ризалык бирергҽ һҽм башка боерык 

бирергҽ; 

 предприятиегҽ беркетелгҽн мөлкҽтне рациональ һҽм нҽтиҗҽсез 

файдаланмаган очракта, Татарстан Республикасы хокукый актларында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ предприятиегҽ мөлкҽтне беркетү өлешендҽ шартнамҽ шартларын яңадан 

карарга; 

 Уставка билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү; 

 предприятия предприятиене үзгҽртеп кору һҽм бетерү турында карарлар 

кабул итҽргҽ; 

 предприятиенең устав капиталын арттыру һҽм киметү турында карарлар 

кабул итҽргҽ; 

 предприятиенең уставында билгелҽнгҽн эшчҽнлек предметы һҽм 

максатлары белҽн каршылыкта кылынган гамҽлдҽ булмаган алыш-бирешне тану 

турында судка мөрҽҗҽгать итҽргҽ; 

 законнар нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне  гамҽлгҽ ашыру. 

 

 

 

 

 

5. Права и обязанности Предприятия 

 

5.1. 2.1 пунктында каралган максатларны үтҽү өчен кергҽн финанс чаралары 

Керү һҽм тотуның аерым исҽбен алып барырга; 2.2 пунктның пунктчасында каралган.  

5.2. Максатчан билгелҽнеше буенча 2.1 пунктында каралган максатларны 

үтҽүгҽ кергҽн финанс чараларыннан файдалануны тҽэмин итҽргҽ.  

5.3. Предприятие гражданлык-хокукый килешүлҽр, килешүлҽр, контрактлар 

нигезендҽ хуҗалык эшчҽнлегенең барлык өлкҽлҽрендҽ башка предприятиелҽр, 

оешмалар һҽм гражданнар белҽн үз мөнҽсҽбҽтлҽрен төзи. 

Предприятие Татарстан Республикасы территориясендҽ гамҽлдҽ булган 

законнарга һҽм ҽлеге уставка каршы килмҽгҽн хуҗалык мөнҽсҽбҽтлҽренең телҽсҽ 

кайсы башка формаларын, килешүлҽрнең эчтҽлеген һҽм рҽвешлҽрен ирекле сайлап 

алуда. 



5.4. Предприятие Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган 

норматив хокукый актлар нигезендҽ җитештерү эшлҽренең, җитештерелҽ һҽм сатыла 

торган продукциянең барлык төрлҽренҽ дҽ бҽялҽрне һҽм тарифларны билгели. 

5.5. Устав максатларын үтҽү өчен Предприятие хокуклы: 

- төп һҽм ҽйлҽнештҽге чараларны, булган финанс ресурслары, кредитлар, 

ссудалар һҽм башка финанслау чыганаклары хисабына сатып алырга яки арендага 

алырга; 

- закон, Шартнамҽдҽ һҽм уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм чиклҽрдҽ хуҗалык 

җҽмгыятьлҽре һҽм ширкҽтлҽренең, шулай ук коммерцияле булмаган оешмаларның 

устав (җыелма) капиталына өлеш рҽвешендҽ залог итеп, арендага бирү яки милекне 

кертү. Шул ук вакытта мөлкҽтне тапшыру, ҽлеге Уставның 3.10 п. талҽплҽрен исҽпкҽ 

алып, кабул итү  

- тапшыру актын рҽсмилҽштерү юлы белҽн гамҽлгҽ ашырылырга тиеш; 

- гамҽлдҽге законнар нигезендҽ тышкы икътисадый эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру; 

- җитештерүне матди-техник яктан тҽэмин итү һҽм социаль өлкҽ объектларын 

үстерү; 

- юридик һҽм физик затлар белҽн килешүлҽр төзү юлы белҽн коммерция алыш-

бирешлҽренең барлык төрлҽрен гамҽлгҽ ашырырга; 

- эшчҽнлеген планлаштырырга һҽм төп икътисадый күрсҽткечлҽрдҽн чыгып 

үсеш перспективаларын, күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽргҽ, җитештерелҽ торган 

продукциягҽ ихтыяҗ булуны билгелҽргҽ; 

- хезмҽткҽ түлҽү формаларын һҽм системасын, хезмҽткҽрлҽр саны, структурасын 

һҽм штат расписаниесен билгелҽргҽ һҽм билгелҽргҽ; 

- үз хезмҽткҽрлҽре өчен гамҽлдҽге законнар нигезендҽ кыскартылган эш көне 

һҽм башка социаль ташламалар билгелҽү; 

- предприятие хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽүгҽ, техник һҽм социаль үсешкҽ 

җибҽрелҽ торган акчалар күлҽмен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽргҽ. 

5.6. Предприятие Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 

законнарына, эшчҽнлек максатларына һҽм предметына каршы килми торган башка 

хокукларны гамҽлгҽ ашыра  

5.7. Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча һҽм тҽртиптҽ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. 

5.8. Предприятие гражданнарны хезмҽт һҽм граждан-хокукый килешүлҽр 

нигезендҽ аерым эшлҽр башкару өчен җҽлеп итҽргҽ хокуклы. 

Предприятие законнар нигезендҽ гражданнар оборонасы һҽм мобилизацион 

ҽзерлек буенча чараларны гамҽлгҽ ашыра. 

5.9. Предприятие бурычлы: 

- Предприятия предприятие эшчҽнлегенең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган төп 

икътисадый күрсҽткечлҽрен үтҽү; 

- куллануы халык сҽламҽтлегенҽ зыян китерергҽ мөмкин булган товарлар саткан 

өчен, шартнамҽчел, кредит, аренда, исҽп-хисап һҽм салым йөклҽмҽлҽрен бозган өчен 

законнар нигезендҽ җаваплылык йөклҽргҽ; 

- җирне һҽм башка табигый ресурсларны рациональ кулланмауга, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохитне пычратуга, җитештерү иминлеге кагыйдҽлҽрен, санитар-гигиена нормаларын 

һҽм продукцияне кулланучыларның сҽламҽтлеген саклау талҽплҽрен бозуга китерелгҽн 

зыянны үз хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре хисабына капларга; 

- хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт хакын вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ түлҽүне тҽэмин 

итҽргҽ һҽм аны гамҽлдҽге законнар нигезендҽ индексациялҽүне үткҽрергҽ; 



- үз хезмҽткҽрлҽренҽ куркынычсыз хезмҽт шартларын тҽэмин итҽргҽ һҽм 

аларның сҽламҽтлегенҽ һҽм хезмҽткҽ яраклылыгына китерелгҽн зыян өчен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ җавап тотарга; 

- гарантиялҽнгҽн хезмҽт шартларын һҽм үз хезмҽткҽрлҽрен социаль яклау 

чараларын тҽэмин итү; 

- финанс-хуҗалык һҽм башка эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽренең оператив һҽм 

бухгалтерлык исҽбен алып барырга, статистик хисап тотарга, тиешле органнардагы 

эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре турында гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм 

срокларда хисап тотарга. Һҽр елның 1 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ куючыга, 

шулай ук дҽүлҽт идарҽсе органына салым инспекциясе тарафыннан расланган 

кушымталар белҽн еллык балансның күчермҽсен җибҽрергҽ; 

- ел саен аудит үткҽрергҽ; 

-  ел саен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ куючыга һҽм исҽпкҽ алу өчен тиешле 

органга үзенҽ беркетелгҽн мөлкҽт һҽм җир участогы турында белешмҽлҽр тапшырырга. 

Вазыйфаларны тиешенчҽ үтҽмҽгҽн һҽм хисаплылыкны бозган өчен 

предприятиенең вазыйфаи затлары законнарда билгелҽнгҽн җаваплылык тота. 

5.10. Предприятиенең җитештерү, хуҗалык һҽм финанс эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

куючы, башка дҽүлҽт органнары тарафыннан аларның компетенциясе чиклҽрендҽ, 

гамҽлдҽге законнар һҽм ҽлеге устав белҽн билгелҽнгҽн. 

5.11. Предприятие дҽүлҽт органнарына салым салу һҽм икътисадый 

мҽгълүматны җыю һҽм эшкҽртүнең гомумдҽүлҽт системасын алып бару өчен кирҽкле 

мҽгълүматны бирҽ. 

5.12. Предприятие эшен тикшерү гамҽлдҽге законнар нигезендҽ тиешле салым, 

табигать саклау, монополиягҽ каршы һҽм дҽүлҽт хакимиятенең башка органнары 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

6. Предприятие белән идарә итү 

 

6.1. Предприятиелҽрне Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

Башкарма комитеты (гамҽлгҽ куючы) тарафыннан билгелҽнгҽн һҽм аңа хисап тоткан 

җитҽкче җитҽкли. 

6.2. Җитҽкче предприятие исеменнҽн ышанычнамҽсез эшли, аның 

мҽнфҽгатьлҽрен Татарстан Республикасы территориясендҽ һҽм аннан читтҽ дҽ яклый. 

6.3. Җитҽкче закон, башка хокукый актлар, ҽлеге устав һҽм аның белҽн 

төзелгҽн ашыгыч хезмҽт килешүе нигезендҽ үз гамҽллҽре нҽтиҗҽлҽре өчен җавап бирҽ. 

6.4. Җитҽкче предприятие эшен оештыра, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аның мөлкҽте 

белҽн эш итҽ, ышанычнамҽлҽр бирҽ, банкларда исҽп-хисап һҽм башка счетлар ача, 

штат расписаниесен раслый, үз компетенциясе кысаларында приказлар һҽм башка 

актлар чыгара, предприятие хезмҽткҽрлҽрен кабул итҽ һҽм эштҽн азат итҽ, аларга 

карата дисциплинар җҽза һҽм бүлҽклҽү чаралары күрҽ. 

6.5. Предприятие җитҽкчесе урынбасарларының компетенциясе предприятие 

җитҽкчесе тарафыннан билгелҽнҽ. 

Җитҽкченең урынбасарлары предприятие исеменнҽн эш итҽлҽр, аны Дҽүлҽт 

органнарында, предприятиелҽрендҽ, оешмаларында, оешмаларында һҽм чит 

дҽүлҽтлҽрдҽ тҽкъдим итҽлҽр, предприятие җитҽкчесе биргҽн ышаныч кҽгазендҽ 

каралган вҽкалҽтлҽр кысаларында килешүлҽр һҽм башка юридик гамҽллҽр кылалар. 

6.6. Ашыгыч хезмҽт килешүе нигезендҽ барлыкка килгҽн предприятие 

хезмҽткҽрлҽре һҽм җитҽкчесенең үзара мөнҽсҽбҽтлҽре хезмҽт турындагы законнар һҽм 

күмҽк килешү белҽн җайга салына. 



6.7. Коллектив хезмҽт бҽхҽслҽре (конфликтлар) предприятие администрациясе 

һҽм хезмҽт коллективы арасында күмҽк хезмҽт бҽхҽслҽрен (конфликтларны) хҽл итү 

тҽртибе турындагы закон нигезендҽ карала. 

6.8. Предприятие хезмҽткҽрлҽренҽ, кирҽк булган очракта, хезмҽт яки 

коммерция серлҽрен саклау бурычы йөклҽнҽ ала. 

6.9. Хезмҽт яисҽ коммерция серен тҽшкил итүче белешмҽлҽрнең составы һҽм 

күлҽме, шулай ук аларны яклау тҽртибе предприятие җитҽкчесе тарафыннан гамҽлдҽге 

законнар нигезендҽ билгелҽнҽ 

 

7. Предприятиене үзгәртеп оештыру һәм бетерү 

 

7.1. Предприятиене үзгҽртеп кору Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары буенча, законда каралган шартларда 

һҽм тҽртиптҽ кушылган, кушылган, бүлеп бирелгҽн, бүленгҽн, үзгҽртеп корылган 

рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

7.2. Законда билгелҽнгҽн очракларда предприятиене аны бүлү яисҽ аның 

составыннан башка юридик затны (юридик затларны) бүлеп бирү рҽвешендҽ үзгҽртеп 

кору вҽкалҽтле дҽүлҽт органнары карары буенча яисҽ суд карары буенча гамҽлгҽ 

ашырыла. 

7.3. Предприятиене үзгҽртеп корганда гамҽлдҽге законнар нигезендҽ Уставка 

һҽм башка исҽпкҽ алу формаларына кирҽкле үзгҽрешлҽр кертелҽ. Үзгҽртеп кору 

предприятиенең хокукларын һҽм бурычларын гамҽлдҽге законнар нигезендҽ аның 

варисына күчүгҽ китерҽ. 

Предприятие, яңа барлыкка килгҽн юридик затлар теркҽлгҽннҽн соң, кушу 

формасында үзгҽртеп кору очракларыннан тыш, үзгҽртеп оештырылган дип санала. 

Предприятиене башка юридик затны кушу рҽвешендҽ үзгҽртеп корганда, 

Предприятие бердҽм дҽүлҽт юридик затлар реестрына кертелгҽннҽн соң, 

тоташтырылган юридик зат эшчҽнлеген туктату турында язма кертеп, үзгҽртеп 

корылган дип санала. 

7.4. Предприятие, дҽүлҽт идарҽсе органы белҽн килештерелгҽн, гамҽлгҽ 

куючының карары буенча, законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бетерелергҽ мөмкин. 

Закон нигезендҽ каралган очракларда Предприятие шулай ук суд карары буенча 

да бетерелгҽн булырга мөмкин. 

7.5. Предприятиене бетерү хокук дҽвамчанлык тҽртибендҽ башка затларга 

карата хокуклар һҽм вазыйфалар күчмичҽ генҽ туктатыла. 

Ликвидация комиссиясе юридик затларны дҽүлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы 

орган белҽн килештерү буенча гамҽлгҽ куючы (муниципаль идарҽ органы) тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

Ликвидация комиссиясе билгелҽнгҽннҽн бирле аңа предприятие эшлҽре белҽн 

идарҽ итү вҽкалҽтлҽре күчҽ. 

Ликвидация комиссиясе ликвидациялҽнгҽн предприятие исеменнҽн судта чыгыш 

ясый. 

Ликвидация комиссиясе, анда кредиторларның талҽплҽрен гариза бирү тҽртибен 

һҽм срокларын күрсҽтеп, предприятиене бетерү турында матбугатка бастыра, 

кредиторларны ачыклый, алар белҽн исҽп-хисап ясый, дебитор бурычын алуга чаралар 

күрҽ, шулай ук кредиторларга предприятиене бетерү турында язмача хҽбҽр итҽ. 

Ликвидация комиссиясе ликвидацион балансларны тҽшкил итҽ һҽм аларны 

гамҽлгҽ куючыга раслау өчен тапшыра. 



Кредиторларның талҽплҽрен канҽгатьлҽндергҽннҽн соң калган гамҽлгҽ куючы 

ликвидациялҽнгҽн предприятие мөлкҽте белҽн законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш 

итҽ. 

7.6. Предприятиене бетерү тҽмамланган дип санала, ҽ Предприятие бу хакта 

юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрына язылганнан соң үз эшчҽнлеген туктаткан 

дип санала. 

7.7. Предприятиене бетергҽндҽ һҽм үзгҽртеп корганда эштҽн азат ителгҽн 

хезмҽткҽрлҽргҽ законнар нигезендҽ аларның хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен үтҽү 

гарантиялҽнҽ. 

7.8. Предприятиене үзгҽртеп корганда барлык документлар (идарҽ, финанс-

хуҗалык, шҽхси состав буенча һҽм башкалар) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хокук 

дҽвамчысына тапшырыла. 

Предприятиене бетергҽндҽ архивлар предприятиенең урнашу урыны буенча 

дҽүлҽт архивына законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырыла. 

 


