
 
 

6 февраль, 2020 ел № 36/9 

 

 

Яр Чаллы шәһәре муниципаль  

берәмлеге Башкарма комитеты  

Җитәкчесе вазыйфасын биләүгә 

конкурс турында 

 

 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 37 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 26 статьясы, Муниципаль хезмәт турында 

Татарстан Республикасы кодексы, шәһәр Уставының 28, 40 статьялары 

нигезендә  

Шәһәр Советы  

КАРАР бирде: 

 

1. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

Җитәкчесе урынын биләүгә конкурс көнен 2020 елның 4 мартына, үткәрү 

вакытын 10 сәгатькә тәгаенләргә, үткәрү урыны итеп Яр Чаллы шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты бинасын (Х.Туфан проспекты, 23 

йорт) 402 кабинетны билгеләргә.   

2. Шәһәр Советының 2010 елны 25 октябрендәге 2/9 номерлы Карарына 

(Шәһәр Советының 2014 елның 18 сентябрендәге 32/6, 2015 елның 23 

сентябрендәге 1/7 номерлы Карарлары редакциясендә) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1) преамбулада «Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт 

турында»  2008 елның 17 гыйнварындагы 5-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 13 статьясы» сүзләрен «Муниципаль хезмәт 

турында Татарстан Республикасы кодексы»  сүзләренә алыштырырга; 



2) Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

Җитәкчесе вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе турындагы 

Нигезләмәдә: 

- 6 пунктның 1 пунктчасындагы 3 абзацында «эшчәнлек юнәлешенә туры 

килә торган» сүзләрен төшереп калдырырга; 

- 6 пунктның 1 пунктчасындагы 4 абзацны яңа редакциядә бәян итәргә:  

1) муниципаль хезмәт стажы кимендә ике ел яисә белгечлек, юнәлеш 

буенча эш стажы кимендә дүрт ел (муниципаль хезмәт стажын билгеләгәндә 

шулай ук дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларында һәм аларга тиңләштерелгән 

хәрби хезмәт вазыйфаларында һәм федераль дәүләт хезмәтенең башка төрләре 

вазыйфаларында эш стажы исәпкә алына);»; 

- 6 пунктның 1 пунктчасындагы 5 абзацта «җирле үзидарә органы»  

сүзләрен «муниципаль орган» сүзләренә алыштырырга; 

- 7 пунктта ««Челнинские известия» газетасында««Челнинские известия» 

сүзләрен ««Челнинские известия», «Шәһри Чаллы» газеталарында» сүзләренә 

алыштырырга; 

- 9 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:  

«9. Конкурста катнашырга теләүче затлар Яр Чаллы шәһәре җирле 

үзидарә органнарында (муниципаль органнарда) муниципаль хезмәт белән 

идарә итү буенча вәкаләтле органга гариза тапшыра. Күрсәтелгән гаризага 

түбәндәге документлар теркәлергә тиеш: 

1) Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият 

органы тарафыннан билгеләнгән форма буенча үз кулы белән тутырылган һәм 

имзаланган анкета; 

2) паспорт күчермәсе (документның төп нөсхәсе конкурска килгәч 

шәхсән тапшырыла); 

3) гражданинның хезмәт эшчәнлеген раслаучы хезмәт кенәгәсенең яисә 

башка документның эш (хезмәт) урыны буенча кадрлар хезмәте тарафыннан 

расланган  күчермәсе; 

4) белем турында, шулай ук гражданин теләге буенча, өстәмә һөнәри 

белем  турында, гыйльми дәрәҗәгә ия булу турында, нотариаль яки  хезмәт 

урыны буенча кадрлар хезмәтләре тарафыннан раслаган документ 

күчермәләре; 

5) мәҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы күчермәсе; 

6) физик затны Россия Федерациясе территориясендә яшәү урыны буенча 

салым органында исәпкә кую турында таныклык күчермәсе; 

7) хәрби исәпкә алу документларының күчермәләре – запаста торучы 

гражданнар һәм хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле затлар өчен; 

8) муниципаль хезмәт башкаруга  комачаулык тудыручы авыруларның 

булмавы турында медицина оешмасы бәяләмәсе; 

9) Татарстан Республикасы Президентына үз керемнәре, мөлкәте һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, хатынының (иренең) һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында белешмәләр, Татарстан Республикасы Законында 



билгеләнгән тәртиптә,  Россия Федерациясе Президенты тарафыннан 

расланган форма буенча; 

10) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге һәркем 

файдалана алырга мөмкин булган мәгълүмат, шулай ук аларны 

идентификацияләргә мөмкинлек бирә торган мәгълүматлар урнаштырылган  

сайтлар һәм (яки) сайтларның адреслары турында белешмәләр, муниципаль 

хезмәткә кергән ел алдыннан өч календарь ел өчен;  

11) федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм 

Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары белән каралган башка 

документлар.»; 

3) Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

Җитәкчесе белән контракт проектын кушымта нигезендә яңа редакциядә бәян 

итәргә. 

3. Шәһәр Советының 2015 елның 23 сентябрендәге 1/7 номерлы Карары 

белән билгеләнгән  Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты Җитәкчесе урынын биләүгә конкурс үткәрү буенча комиссия 

составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1) Е.Ю. Архипованың вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«КАМАЗ» ГАҖ Логистика үзәгенең транспорт логистикасы 

департаменты директоры, Шәһәр Советы депутаты;»;  

2) Л.Ә. Камалетдинованың вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

«Шәһәр Советы депутаты;»; 

3) С.П. Ямашевның вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

««КамГЭСэнергострой» ГАҖ директорының төзелеш буенча 

урынбасары,  Шәһәр Советы депутаты.». 

4. Әлеге Карарны һәм Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты Җитәкчесе вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү турында хәбәрне 

«Челнинские известия», «Шәһри Чаллы» газеталарында бастырырга, шулай ук 

Яр Чаллы шәһәренең «Интернет» челтәрендәге  рәсми сайтында  

урнаштырырга. 

 

 

 

Шǝhǝр Хакиме                                                                               Н.Г. Мǝhдиев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шәһәр  Советының 

36/9 Карарына  

 кушымта  

6 февраль, 2020 ел 

 

 

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

Җитәкчесе вазыйфасына билгеләнүче зат белән 

контракт проекты 

 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Россия Федерациясендә  муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында 

җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

кодексы һәм Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы (алга таба – 

Устав) нигезендә эш иткән Яр Чаллы шәһәре Хакиме (алга таба – шәһәр 

Хакиме) бер яктан һәм Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты Җитәкчесе вазыйфасына билгеләнүче зат (алга таба – Башкарма 

комитет Җитәкчесе) икенче яктан түбәндәгеләр хакында әлеге контрактны 

төзеделәр. 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге контракт Башкарма комитет Җитәкчесе һәм җирле үзидарә 

органнары арасындагы хезмәт һәм башка мөнәсәбәтләрне җайга сала, 

законнар һәм Устав нигезендә әлеге контракттагы якларның хокукларын һәм 

бурычларын билгели. 

1.2. Башкарма комитет Җитәкчесе законнарда, Уставта һәм әлеге 

контрактта билгеләнгән шартлар буенча контрактның гамәлдәге чорында 

Башкарма комитет белән җитәкчелек итү вазыйфаларын үз өстенә ала. 

  

2. Контрактның төп шартлары 

  

2.1. Башкарма комитет Җитәкчесе вазыйфаларга Яр Чаллы шәһәре 

муниципаль берәмлеге Шәһәр Советы (алга таба – Шәһәр Советы) тарафыннан 

конкурс нәтиҗәләре буенча билгеләнә.  

2.2. Башкарма комитет Җитәкчесе муниципаль хезмәткәр була һәм 

Башкарма комитетны җитәкли. 

2.3. Башкарма комитет Җитәкчесе үз эшчәнлегендә Шәһәр Советы һәм 

шәһәр Хакиме контролендә тора һәм алар каршында хисап тота. 

 2.4. Әлеге контракт буенча башкарылган хезмәт Башкарма 

комитет Җитәкчесе өчен төп хезмәт була. 



 

3. Башкарма комитет Җитәкчесенең җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү өлешендә хокуклары һәм бурычлары 

 

 3.1. Башкарма комитет Җитәкчесенең хокуклары һәм бурычлары 

гамәлдәге законнар, Устав, башка муниципаль хокукый актлар һәм әлеге 

контракт белән билгеләнә. 

 3.2. Башкарма комитет Җитәкчесе: 

3.2.1. Башкарма комитет эшчәнлегенә бер җитәкче идарәсе 

принцибында җитәкчелек итә һәм Башкарма комитетның үз 

компетенциясендәге вәкаләтләренең үтәлеше өчен Шәһәр Советы һәм шәһәр 

Хакиме каршында шәхсән җаваплы була; 

3.2.2. Шәһәр Советы, шәһәр Хакиме, җирле үзидарәнең башка 

органнары һәм башка муниципаль берәмлекләр, дәүләт хакимияте органнары, 

гражданнар һәм оешмалар белән мөнәсәбәттә Башкарма комитет исеменнән 

эш йөртә; 

3.2.3. Шәһәр Советы каравына муниципаль берәмлекнең комплекслы 

социаль-икътисадый программалары һәм планнары проектларын һәм аларның 

үтәлеше турында хисапларны тәкъдим итә; 

3.2.4. Башкарма комитет структурасы проектын, Башкарма комитет 

хезмәткәрләренең чикләнгән санын һәм аларның хезмәтенә түләү фондын 

муниципаль берәмлекнең Шәһәр Советы раславына куя, расланган структура, 

хезмәткәрләрнең билгеләнгән чикләнгән санын һәм аларның хезмәтенә түләү 

фонды нигезендә Башкарма комитетның штат расписаниесен раслый;  

3.2.5. шәһәр Хакиме белән килештереп, Башкарма комитет Җитәкчесе 

урынбасарларын, Башкарма комитет органнары җитәкчеләрен эшкә билгели 

һәм азат итә, үз урынбасарларына вазыйфалар йөкли, Башкарма комитетның 

муниципаль хезмәткәрләрен һәм башка хезмәткәрләрне вазыйфага билгели 

һәм азат итә, аларның эшчәнлеген контрольдә тота, аларга карата 

кызыксындыру чараларын куллана һәм дисциплинар җаваплылыкка тарта; 

3.2.6. расланган бюджет нигезендә муниципаль берәмлекнең акча 

средстволарыннан файдалана, законнар нигезендә бюджет счетларын һәм 

муниципаль берәмлекнең башка счетларын ача һәм яба; 

3.2.7. шәһәр Хакиме, Шәһәр Советы таләбе буенча кимендә елга бер 

тапкыр үз эшчәнлеге һәм Башкарма комитет эшчәнлеге хакында хисап бирә; 

3.2.8. Башкарма комитет эшчәнлеге хакында халыкка даими рәвештә 

мәгълүмат бирә, Башкарма комитет хезмәткәрләре тарафыннан гражданнарны 

шәхси мәсьәләләр буенча кимендә айга бер мәртәбә кабул итүне оештыра, 

гражданнарның тәкъдимнәрен, гаризаларын һәм шикаятьләрен карый, аларны 

хәл итә; 

3.2.9. дәүләт органнарында һәм башка органнарда муниципаль 

берәмлекнең мәнфәгатьләрен яклауны тәэмин итү буенча чаралар күрә, 

Башкарма комитет исеменнән судка гаризалар тапшыра, ышаныч язулары 

бирә; 



3.2.10. законнар, Устав, Шәһәр Советы Карарлары һәм әлеге контракт 

нигезендә башка вәкаләтләрне башкара. 

3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе  муниципаль берәмлек исеменнән 

мөлкәти һәм башка хокукларны, бурычларны алырга һәм гамәлгә ашырырга, 

судта ышаныч язуыннан тыш эш итәргә хокуклы. 

3.4. Башкарма комитет Җитәкчесе  федераль законнар, Татарстан 

Республикасы законнары, Устав, Шәһәр Советының норматив хокукый 

актлары белән билгеләнгән вәкаләтләре чикләрендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләр һәм ўирле үзидәрә органнарына федераль законнар, Татарстан 

законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен башкару белән 

бәйле мәсьәләләр буенча Башкарма комитет карарларын бастыра, шулай ук 

Башкарма комитет эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре буенча боерыклар 

чыгара; 

3.5. Башкарма комитет Җитәкчесенең бурычлары: 

3.5.1. Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы 

Конституциясен, федераль законнарны һәм Татарстан Республикасы 

законнарын, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка 

норматив хокукый актларын, Уставны һәм башка муниципаль хокукый 

актларын үтәргә, Шәһәр Советы һәм шәһәр Хакиме Карарларын үтәргә һәм 

гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә; 

3.5.2. гражданнар һәм кеше хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 

үтәүне һәм яклауны тәэмин итәргә; 

3.5.3. законнарда, Уставта, башка муниципаль хокукый актларда һәм 

әлеге контрактта билгеләнгән рәвештә һәм тәртиптә Шәһәр Советы һәм шәһәр 

Хакиме, җирле үзидарәнең башка органнары белән үзара бәйләнештә торырга;  

3.5.4. вазыйфаи бурычларын  намус белән үтәргә; 

3.5.5. хезмәт вазыйфаларын башкару өчен тиешле квалификация 

дәрәҗәсен сакларга; 

3.5.6. дәүләт серен һәм федераль законнар белән сакланучы башка 

серне тәшкил иткән мәгълүматларны, шулай ук вәкаләтләрен башкаруга бәйле 

рәвештә үзенә билгеле булган мәгълүматларны, шул исәптән гражданнарның 

шәхси тормышына һәм сәламәтлегенә, намусына һәм абруена 

кагылышлыларын да, игълан итмәскә; 

3.5.7. законнар нигезендә муниципаль хезмәт белән бәйле чикләүләрне 

һәм тыюларны үтәргә;  

3.5.8. билгеләнгән тәртиптә үзе һәм гаилә әгъзалары турында Россия 

Федерациясе законнары белән каралган белешмәләрне тапшырырга; 

3.5.9. дәүләт милкен һәм муниципаль милекне, шул исәптән 

вәкаләтләрен үтәү өчен үзенә тапшырылган милекне  сакларга; 

3.6. Башкарма комитет Җитәкчесе үз вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда, 

мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килу очракларын булдырмаска тиеш. 

Мәнфәгатьләр конфликты дигәндә, Башкарма комитет Җитәкчесенең 

шәхси кызыксынуы аның вазыйфаи бурычларын объектив үтәвенә йогынты 

ясый яисә йогынты ясарга  мөмкин булган һәм Башкарма комитет 

Җитәкчесенең шәхси кызыксынуы һәм гражданнарның, оешмаларның, 



җәмгыятьнең, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, 

муниципаль берәмлекнең законлы мәнфәгатьләре арасында гражданнарның, 

оешмаларның, җәмгыятьнең, Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының, муниципаль берәмлекнең шул законлы мәнфәгатьләренә 

зыян китерергә мөмкин булган каршылык барлыкка китерә торган яисә 

барлыкка китерергә мөмкин булган ситуация аңлашыла. 

Башкарма комитет Җитәкчесенең үз вазыйфаи бурычларын объектив 

үтәүгә тәэсир итә торган яисә тәэсир итәргә мөмкин булган шәхси 

кызыксынучанлыгы дигәндә, Башкарма комитет Җитәкчесенең вазыйфаи 

бурычларын үтәгәндә акчалата яки әйберләтә керемнәр алу (нигезсез баю), 

турыдан-туры Башкарма комитет Җитәкчесе, аның гаилә әгъзалары һәм аның 

белән туганлыкта яисә әшнәлектә торучы башка затлар (ата-аналар, ир яки 

хатын, балалар, ага-энеләр, апа-сеңелләр, шулай ук ир яки хатынның ага-

энеләре, апа-сеңелләре, ата-аналары һәм балалары) өчен, шулай ук Башкарма 

комитет Җитәкчесеннән финанс яисә башка йөкләмәләр буенча бәйле 

гражданнар яки оешмалар өчен матди яктан файдалы керемнәр алу 

мөмкинлеге дип аңларга кирәк. 

Башкарма комитет Җитәкчесендә мәнфәгатьләр конфликтына китерә 

торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынучанлык барлыкка 

килгән очракта, Башкарма комитет Җитәкчесе  бу хакта язма рәвештә Шәһәр 

Хакименә хәбәр итәргә һәм мондый конфликтны булдырмый калдыру 

чараларын күрергә тиеш. 

3.7. Башкарма комитет Җитәкчесе законнарда, Уставта, башка 

муниципаль хокукый актларда, әлеге контрактта билгеләнгән башка 

бурычларны үтәргә тиеш. 

3.8. Башкарма комитет Җитәкчесе үз вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда 

муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрендә эш итәргә, хокукларын һәм 

йөкләмәләрен намуслы hәм акыллы итеп башкарырга тиеш.  

3.9. Башкарма комитет Җитәкчесе Яр Чаллы шәһәре  җирле үзидарә 

органнары эшчәнлеге нәтиҗәлелеген  күрсәтеп торучы «Шәһәр округлары һәм 

муниципаль районнар органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү 

турындагы» 2008 елның 28 апрелендәге 607 номерлы Россия Федерациясе 

Президенты Указы һәм «Шәһәр округлары һәм муниципаль районнар 

органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү турында» 2012 елның 17 

декабрендәге 607 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указын һәм 

«Дәүләт идарәсе системасын камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» 601 

номерлы Россия Федерациясе Президенты Указының 2 пункты «и» 

пунктчасын  гамәлгә ашыру буенча чаралар турында» 2012 елның 7 маендагы 

1317 санлы Россия Федерациясе Хөкүмәте  Карары нигезендә җирле үзидарә 

органнары эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү өчен кулланылган күрсәткечләр 

дәрәҗәсенә ирешергә тиеш. 

3.10. Башкарма комитет Җитәкчесе  укытучылык, фәнни һәм башка 

төрле иҗади эшчәнлектән тыш, эшмәкәрлек һәм башка түләүле эшчәнлек 

белән шөгыльләнә алмый. Шуның  белән бергә, әгәр дә Россия 

Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе 



законнарында башкасы каралмаган  булса, укытучылык, фәнни һәм башка 

төрле иҗади эшчәнлек чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, 

чит ил гражданнары  һәм гражданлыклары булмаган затлар акчалары 

исәбеннән финанслана алмый, әгәр дә Россия Федерациясенең халыкара 

шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган 

булса, идарә, попечительлек һәм күзәтүчелек советлары, чит ил коммерциясез, 

хөкүмәткә карамаган башка органнар һәм аларның Россия Федерация 

территориясендә гамәлдәге структура бүлекләре составларына керә алмый. 

 

4. Җирле үзидарә органнарына федераль законнар, Татарстан 

Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру өлешендә Башкарма комитет Җитәкчесенең хокуклары 

һәм бурычлары 

 

4.1. җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өлешендә Башкарма комитет Җитәкчесе  

түбәндәгеләргә хокуклы: 

4.1.1. җирле узидарә органнарына аерым дәүләт вәкаләтләрен тапшыра 

торган федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән, 

шулай ук федераль башкарма хакимият органнары һәм Татарстан 

Республикасы башкарма хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән 

норматив хокукый актлар белән билгеләнгән нигезләмәләр нигезендә һәм 

аларны үтәү йөзеннэн, федераль законнар һәм Татарстан Республикасы 

законнары белән билгеләнгән очракларда, шушы вәкаләтләрне башкаруга 

бәйле мәсьәләләр буенча карарлар, шулай ук аерым дәүләт вәкаләтләрен 

башкару өчен үтәлеше кирәк булган Башкарма комитет эшен оештыру 

мәсьәләләре буенча күрсәтмәләр бастырып чыгарырга; 

4.1.2. жирле үзидарә органнарына федераль законнар белән 

тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле 

мәгълүматны федераль башкарма хакимият органнарыннан, аларның 

территориаль органнарыннан соратып алырга; 

4.1.3. җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасы законнары 

белэн тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле 

мәгълүматны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыннан, Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнарыннан һәм аларның 

территориаль органнарыннан соратып алырга; 

4.1.4. аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибе турында, 

шулай ук аларның үтәлешен кирәкле матди ресурслар һәм финанс чаралары 

белән тәэмин итү турында тәкъдим белән Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте органнарына мөрәҗәгать итәргә; 

4.1.5. үзләренә тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру өчен, Уставта каралган очракларда һәм тәртиптә үз матди 

ресурсларыннан һәм финанс чараларыннан өстәмә файдалану турында Шәһәр 

Советына тәкъдимнәр кертергә; 



4.1.6. аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча 

законнардагы таләпләрне бозуны бетеру турында вәкаләтле дәүләт органнары 

күрсәтмәләренә суд тәртибендә шикаять белдерергә; 

4.1.7. аерым дәүләт вәкаләтләрен бирүне күздә тотучы федераль 

законнар яисә Татарстан Республикасы законнары нигезендә башка 

хокуклардан файдаланырга. 

4.2. җирле узидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда, Башкарма комитет Җитәкчесе  

түбәндәгеләрне үтәргә тиеш: 

4.2.1. аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен үтәлеше кирәк 

булган Башкарма комитет эшен оештырырга; 

4.2.2. аерым дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен бирелгән матди 

ресурсларның һәм финанс чараларының, шулай ук шушы вәкаләтләрне 

башкару өчен Уставта каралган очракларда һәм тәртиптә жирле узидарә 

органнары тарафыннан өстәмә рәвештә файдаланыла торган үз матди 

ресурсларының һәм финанс чараларының сакланышын һәм алардан максатчан 

файдалануны тәэмин итүгә юнәлдерелгән чараларны үз вәкаләтләре 

чикләрендә күрергә; 

4.2.3. жирле үзидарә органнарына аерым дәүләт вәкаләтләрен тапшыра 

торган федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән 

билгеләнгән нигезләмәләр нигезендә һәм шуларны үтәү йөзеннән нәшер 

ителгән муниципаль хокукый актлар турында белешмәләрне Россия 

Федерациясенең вәкаләтле дәүләт органнарына һәм (яисә) Татарстан 

Республикасының вәкаләтле дәүләт органнарына тапшырырга; 

4.2.4. җирле үзидарә органнарына аерым дәүләт вәкаләтләрен тапшыра 

торган федераль законнар белән билгеләнгән тәртиптә шушы вәкаләтләрне 

башкару турында хисапларны Россия Федерациясенең вәкаләтле дәүләт 

органнарына тапшырырга; 

4.2.5. жирле үзидарә органнарына аерым дәүләт вәкаләтләрен тапшыра 

торган Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән тәртиптә шушы 

вәкаләтләрне башкару турында хисапларны Татарстан Республикасының 

вәкаләтле дәүләт органнарына тапшырырга; 

4.2.6. федераль законнар белән җирле үзидарә органнарына 

тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен башкаруны тикшереп торуда Россия 

Федерациясе дәүләт хакимияте органнарына ярдәм күрсәтергә; 

4.2.7. Татарстан Республикасы законнары белән җирле үзидарә 

органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен башкаруны тикшереп 

торуда Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына ярдәм 

күрсәтергә; 

4.2.8. Россия Федерациясенең вәкаләтле дәүләт органнарының язма 

күрсәтмәләрендә жирле үзидарә органнары яисә җирле үзидарәнең вазыйфаи 

затлары тарафыннан федераль законнар белән жирле үзидарә органнарына 

тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен башкару мәсьәләләре буенча 

федераль законнар таләпләрен бозуларны бетерүгә юнәлдерелгән чараларны 

үз вәкаләтләре кысаларында күрергә; 



4.2.9. Татарстан Республикасының вәкаләтле дәүләт органнарының 

язма күрсәтмәләрендә җирле үзидарә органнары яисә жирле үзидарәнең 

вазыйфаи затлары тарафыннан Татарстан Республикасы законнары белән 

җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен 

башкару мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы законнары таләпләрен 

бозуларны бетерүгә юнәлдерелгән чараларны үз вәкаләтләре кысаларында 

күрергә; 

4.2.10. аерым дәүләт вәкаләтләрен башкару өчен таләп ителә торган 

финанс чыгымнары исәп-хисапларын вәкаләтле дәүләт органнарына 

тапшырырга; 

4.2.11. аерым дәүләт вәкаләтләрен жирле үзидарә органнары 

тарафыннан башкаруны туктату турында федераль законнар һәм Татарстан 

Республикасы законнары белен билгеләнгән вакытларда матди ресурсларны 

һәм файдаланылмаган финанс чараларын кире кайтарырга; 

4.2.12. аерым дәүләт вәкаләтләрен жирле үзидарә органнарына 

тапшыра торган федераль законнар яисә Татарстан Республикасы законнары 

белән билгеләнгән шартлар килеп туганда һәм тәртиптә жирле үзидарә 

органнары тарафыннан шушы вәкаләтләрне башкаруны туктатуга 

юнәлдерелгән чаралар күрергә. 

 

5. Шәһәр Хакименең хокуклары һәм бурычлары 

    

5.1. Шәһәр Хакиме түбәндәгеләргә хокуклы: 

5.1.1. Башкарма комитет Җитәкчесе үз вазыйфаларын башкарганда, 

аннан Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы 

Конституциясен, федераль законнарны, Татарстан Республикасы законнарын, 

Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка норматив 

хокукый актларын, Уставны, Шәһәр Советы һәм шәһәр Хакиме Карарларын 

үтәүне таләп итәргә; 

5.1.2. Үз вәкаләтләре кысасында Башкарма комитет Җитәкчесе өчен 

үтәү мәҗбүри булган йөкләмәләр бирергә,  Башкарма комитет Җитәкчесе ннән 

шәһәр Хакиме, Шәһәр Советы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле, шул 

исәптән Башкарма комитет эшчәнлеген тикшереп торуга бәйле сорала торган 

яисә башка килешенгән вакытларда тапшырылырга тиешле бәяләмәне, 

документларны, белешмәне һәм башка мәгълүматны соратып алырга; 

5.1.3. Башкарма комитет Җитәкчесе нә карата законнар һәм 

муниципаль хокукый актлар нигезендэ бүләкләү чараларын кулланырга; 

       5.1.4. Башкарма комитет Җитәкчесе н хезмәт вазыйфаларын 

үтәмәгән һәм (яисә) тиешенчә үтәмәгән өчен законнар нигезендэ дисциплинар 

жаваплылыкка тартырга; 

5.1.5. Башкарма комитет Җитәкчесе  тарафыннан җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итүгә кагылышлы өлештә әлеге контракт шартларын бозуга 

бәйле рәвештә әлеге контрактны вакытыннан алда өзү турында судка 

мөрәҗәгать итәргә; 



5.1.6. Шәһәр Хакиме Башкарма комитет Җитәкчесенең законнарда, 

муниципаль хокукый актларда һәм әлеге контрактта каралган хокукларын һәм 

гарантияләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итү чараларын күрә. 

5.2. Федераль законнар һәм башка норматив хокукый актлар белән 

вәкаләт бирелгән органнар һәм урындагы затлар таләпләре буенча һәм 

законнарда каралган башка очракларда вазыйфаи бурычларын үтәү өчен 

медицина бәяләмәсе нигезендә каршы күрсәткечләр булуы ачыкланган 

очракта Шәһәр Хакиме Башкарма комитет Җитәкчесе н били торган 

вазыйфасыннан читләштерергә (вазыйфаи бурычларын үтәргә рөхсәт 

бирмәскә) тиеш. 

5.3. Башкарма комитет Җитәкчесе  һәм Башкарма комитет органнары 

белән үзара хезмәттәшлек буенча шәһәр Хакименең башка вәкаләтләре 

законнар, Устав һәм башка муниципаль хокукый актлар белән билгеленә. 

 

6. Башкарма комитет Җитәкчесенең  

хезмәтенә түләү һәм эш вакыты 

 

6.1. Башкарма комитет Җитәкчесенә гамәлдәге законнар һәм Шәһәр 

Советының норматив хокукый актлары нигезендә хезмәт хакы түләнә. 

6.2. Башкарма комитет Җитәкчесенең вазыйфаи оклады күләме 36392 

сум тәшкил итә.  

6.3. Башкарма комитет Җитәкчесе  үз эшчәнлеген нормаланмаган   

хезмәт көне шартларында башкара. 

 

7. Башкарма комитет Җитәкчесенең үз вәкаләтләрен тормышка 

ашыруның социаль-көнкүреш шартлары һәм башка шартлар 

 

7.1. Башкарма комитет Җитәкчесенә хезмәт вазыйфаларын үтәү өчен 

җирле бюджет средстволары хисабына эш графигы тәүлек буена исәпләнгән 

машина йөртүче белән хезмәт автомашинасы һәм мобиль элемтә чаралары 

бирелә. 

7.2. Башкарма комитет Җитәкчесенә Шәһәр Хакиме тарафыннан 

командировка чыгымнары кире кайтарыла, гамәлдәге законнарда каралган 

башка түләүләр түләнә, шулай ук ел саен түләүле ял һәм законнар, Шәһәр 

Советының муниципаль хезмәткәрләр өчен норматив хокукый актлары белән, 

Шәһәр Хакиме тарафыннан билгеләнгән башка гарантияләр бирелә. 

 

8. Башкарма комитет Җитәкчесенең вәкаләтләр чоры 

 

8.1. Башкарма комитет Җитәкчесе әлеге контракт төзелгән көннән үз 

вәкаләтләрен башкаруга керешә. 

Башкарма комитет Җитәкчесе  белән контракт Башкарма комитет 

Җитәкчесе  вазыйфасына билгеләү турында карар кабул иткән Шәһәр Советы 

вәкаләтләре чорына (яңа чакырылыш Шәһәр Советының эшчәнлеге башланып 

киткән көнгә кадәр) төзелә һәм бу чор ике елны тәшкил итә. 



8.2. Башкарма комитет Җитәкчесенең вәкаләтләре түбәндәге 

очракларда вакытыннан алда туктатыла:  

8.2.1. үлгәндә; 

8.2.2. үз теләге белән эштән киткәндә; 

8.2.3. әлеге контракт законда билгеләнгән тәртиптә өзелгәндә; 

8.2.4. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль законының 74 статьясы   нигезендә 

вазыйфаларны үтәүдән читләштергәндә; 

8.2.5. суд тарафыннан эшкә сәләтсез һәм эшкә сәләте чикле, дип 

танылганда; 

8.2.6. суд тарафыннан хәбәрсез югалган һәм вафат булган, дип игълан 

ителгәндә; 

8.2.7. аңа карата судның гаепләү карары закон көченә кергәндә; 

8.2.8. Россия Федерациясе чикләреннән тыш даими яшәү урынына 

күчкәндә; 

8.2.9. Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылганда, чит ил 

гражданына жирле узидарә органнарына сайлану, чит ил гражданлыгын алу 

яисә яшәүгә рөхсәт алу яки чит ил гражданлыгына ия булган Россия 

Федерациясе гражданына Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендәе 

катнашмый торган чит ил территориясендә Россия Федерациясе гражданының 

даими яшәү хокукын раслаучы башка документын алу хокукын бирә торган 

Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил 

гражданлыгы туктатылганда; 

8.2.10. хәрби хезмәткә яисә аны алмаштыручы альтернатив 

гражданлык хезмәтенә чакырылганда; 

8.2.11. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль законның 13 статьясындагы 3, 4-7 өлешләре 

нигезендә муниципаль берәмлек үзгәртеп корылганда, шулай ук муниципаль 

берәмлек бетерелган очракта; 

8.2.12. муниципаль берәмлек чикләрен үзгәртү яисә җирлекне шәһәр 

округына кушу нәтиҗәсендә муниципаль берәмлектә сайлаучылар саны 25 

проценттан артканда; 

8.3. Шәһәр Советы вәкаләтләре чоры узгач яки аның вәкаләтләре 

вакытыннан алда туктатылганда, Башкарма комитет Җитәкчесе  үз 

вәкаләтләрен билгеләнгән тәртиптә яңа Башкарма комитет Җитәкчесе  

билгеләнеп куелганчы һәм аның белән контракт төзелгәнче дәвам итә. 

   

9. Якларның җаваплылыгы 

      

9.1 Гамәлдәге законнар нигезендә әлеге контракт шартларын үтәмәү 

һәм (яисә) тиешле дәрәҗәдә үтәмәү сәбәпле, яклар җавап-лылыкка 

тартылалар; 

9.2. Башкарма комитет Җитәкчесе аның гаебе белән муниципаль 

берәмлеккә китерелгән зыян өчен тулысынча матди жаваплы була. Әлеге 

җаваплылык тиешле суд карары нигезендә йөкләнә. 



9.3. Башкарма комитет Җитәкчесе  федераль законнар нигезендә җирле 

үзидарә органнарына федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары 

тапшырган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашырмаган яисә тиешенчә 

гамәлгә ашырмаган өчен, муниципаль берәмлеккә шул максатларга бүлеп 

бирелгән матди ресурслар һәм финанс средстволары чигендә җаваплылыкка 

тартыла. 

9.4. Шәһәр Хакиме мәнфәгатьләр конфликтын жайга салу чорында 

Башкарма комитет Җитәкчесе биләгән вазыйфасыннан читләштерергә 

(вазыйфаи бурычларын үтәүне тыярга) хокуклы. Мондый очракта, Башкарма 

комитет Җитәкчесенең биләгән вазыйфасыннан читләштерелгән вакытка 

акчалата айлык хезмәт хакы сакланып кала. 

 

10. Контрактны үзгәртү һәм өзү. Бәхәсләрне хәл итү 

 

10.1. Һәр як контрактны үзгәртү (төгәлләштерү) яисә өстәү турындагы 

мәсьәләне икенче як алдына куярга хокуклы,  ул Шәһәр Советы карары белән 

расланганнан соң, контрактка теркәлүче өстәмә килешү белән 

рәсмиләштерелә. 

10.2. Башкарма комитет Җитәкчесе белән Контракт яклар килешүе 

буенча  түбәндәгеләр тарафыннан бирелгән  гариза нигезендә суд тәртибендә 

вакытыннан алда өзелергә мөмкин: 

10.2.1. Шәһәр Советы яисә шәһәр Хакиме  тарафыннан- җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә кагылышлы өлешендә контракт 

шартларын бозуга бәйле рәвештә, шулай ук Федераль законда каралган башка 

очракларда:  

10.2.2. Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан:  

-  федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән 

җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга кагылышлы өлешендә контракт шартларын бозуга бәйле рәвештә, 

шулай ук Федераль законда каралган башка очракларда; 

- Россия Федерациясе законнары нигезендә тапшырыла торган 

керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында 

белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү нәтиҗәсендә 

«Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм 

башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен 

тикшереп тору турында » 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) 

ачуны һәм счетлар (кертемнәр) булдыруны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр 

саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан 

файдалануны тыю турында» 2013 елның 7ы маендагы 79-ФЗ номерлы 

Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны 

үтәмәүгә бәйле рәвештә.   

10.2.3. Башкарма комитет Җитәкчесе тарафыннан -җирле үзидарә 



органнары һәм (яки) Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары 

тарафыннан контракт шартларын бозуга бәйле рәвештә.  

10.3. Яклар ризалыгын күздә тоткан очракларда,  контрактны 

вакытыннан алда өзү турындагы тәкъдим, контрактны туктатуның 

фаразланган вакытына кадәр ике айдан да соңга калмыйча, башка якка язма 

рәвештә җибәрелергә тиеш. 

10.4. Башкарма комитет Җитәкчесе вәкаләтләре вакытыннан алда 

туктатылган яки аңа карата  суд карары буенча сак астына алу яки 

вазыйфасыннан вакытлыча читләштерү рәвешендә  процессуаль мәҗбүр итү 

чараларын кулланган очракта, аның вәкаләтләрен җирле үзидарәнең вазыйфаи 

заты яисә муниципаль берәмлек уставы нигезендә билгеләнә торган вәкаләтле 

муниципаль хезмәткәр вакытлыча башкара. 

10.5. Яклар арасындагы бәхәсләр гамәлдәге законнарда билгеләнгән 

тәртиптә хәл ителә. 

  

11. Контрактның гамәлдә булу чоры 

 

11.1. Әлеге контракт Башкарма комитет Җитәкчесенең вәкаләтләр 

чоры узганга кадәр әлеге Контрактның 8.1 пункты белән билгеләнгән тәртиптә 

Башкарма комитетының яңа Җитәкчесе билгеләнгәнгә һәм аның белән 

контракт төзегәнгә кадәр гамәлдә була. Башкарма комитетның яңа Җитәкчесе 

белән контракт төзелгән көннән әлеге контракт гамәлдән чыгарыла һәм 

Башкарма комитет белән җитәкчелек итү вәкаләтләре Башкарма комитетның 

яңа Җитәкчесенә тапшырыла.  

11.2. Башкарма комитет Җитәкчесе  белән төзелгән контракт аерым 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга кагылышлы өлешендә, әгәр дә аерым 

дәүләт вәкаләтләренең гамәлдә булу чоры билгеләнгән булса һәм ул 

вәкаләтләренең гамәлдә булу чорыннан узып китмәсә, аның вәкаләтләре чоры 

дәвамында гамәлдә була.  

11.3. Законнар һәм әлеге контрактның 8.2. пункты нигезендә Башкарма 

комитет Җитәкчесенең вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган көннән 

(әлеге контрактның 11.1 нче пунктында билгеләнгән вакыттан алдарак) әлеге 

контракт вакытыннан алда гамәлдән чыгарыла. 

             

12. Йомгаклау нигезләмәләре 

         

12.1. Әлеге контракт яклар тарафыннан кул куелганнан соң үз көченә 

керә. 

12.2. Башкарма комитет Җитәкчесе , үз вәкаләтләре чоры узганнан соң 

яисә вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылса, барлык мөһерләрне, 

штампларны, эштә булган финанс һәм башка документларны, сейф 

ачкычларын Башкарма комитетның яңа билгеләнгән ўитәкчесенә яисә аның 

вазыйфаларын вакытлыча башкарган затка тапшырырга тиеш. 

Контракт бер төрле юридик көчкә ия булган өч нөсхәдә төзелә, аның 1 

нөсхәсе – Башкарма комитетның кадрлар хезмәтендә (Башкарма комитет 



Җитәкчесенең шәхси эшендә), 1 нөсхәсе – Шәһәр Хакимендә, 1 нөсхәсе 

Башкарма комитет Җитәкчесендә саклана. 

             

Якларның реквизитлары һәм имзалары: 

 

 

Шәһәр Хакиме                                     Яр Чаллы шәһәре  

муниципаль берәмлеге  

Башкарма комитеты Җитәкчесе 

  Паспорт белешмәләре: 

  Адресы: 

   

  

   

(имза) фамилиясе, исеме, 

атасының исеме          

 (имза)  фамилиясе, исеме, 

атасының исеме 

 

   

 
 

 

 

 


