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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «05» февраль,  2020 ел                  № 144 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль  

районының «Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге»  

муниципаль казна учреждениесен төзү турында 

 

Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ 

Федераль закон, «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен 

камилләштерү белән бәйле рәвештә Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 8 маендагы 83-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендә, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Уставы, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

турындагы нигезләмә, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты турында нигезләмә нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге» муниципаль казна учреждениесен төзергә. 

2.  «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге» муниципаль казна учреждениесе турындагы нигезләмәне 

расларга (кушымта). 

3. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге» муниципаль казна учреждениесе начальнигы итеп Галләмова 

Екатерина Петровнаны билгеләргә. 

4. Галләмова Е.П. вәкаләтле дәүләт органында гамәлдәге законнар 

нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең дәүләт теркәвендә 

мөрәҗәгать итүче була.  

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А.С. 

Шәйхисламовка йөкләргә.  

 

 

Питрәч муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                             А. В. Хәбибуллин 

 



Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль        

районы Башкарма комитеты карары белән 

расланды 

«___» ___________ 2020 ел № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  

«Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге»  

муниципаль казна учреждениесе нигезләмәсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Гомуми нигезләмә 

 

1.1. "Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге" муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Учреждение) 



Россия Федерациясе Граждан кодексының 120 статьясы, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы, «Коммерцияле булмаган оешмалар турында»12.01.1996 ел, №7 - 

ФЗ Федераль закон нигезендә төзелде. 

1.2. Учреждение исеме:  

рус телендә: 

тулы – Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам молодежи и 

спорта Пестречинского муниципального  района Республики Татарстан»; 

кыскартылган –  Питрәч муниципаль районының Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге 

1.3. Учреждение физик культура һәм спорт, яшьләр сәясәте өлкәсендә идарә 

функцияләрен гамәлгә ашыру өчен төзелгән коммерцияле булмаган оешма булып 

тора. 

Оештыру-хокукый формасы-учреждение. 

Учреждениенең тибы-муниципаль казна учреждениесе. 

1.4.Учреждениене гамәлгә куючы - Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты аша Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы муниципаль берәмлеге (алга таба - гамәлгә куючы). 

1.5. Учреждение Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының тармак органы, аның структур бүлекчәсе булып тора. 

1.6. Учреждение гамәлдәге РФ законнары нигезендә аңа ачылган шәхси 

счетлар аша бюджет акчалары белән операцияләр башкара. 

1.7. Учреждениенең исеме рус телендә булган түгәрәк мөһер, үз исеме язылган 

штамплар һәм бланклар бар, үз эмблемасы һәм башка визуаль идентификация 

чаралары булырга мөмкин. 

1.8. Учреждение үз исеменнән әлеге Нигезләмәдә каралган предметларга һәм 

эшчәнлек максатларына туры килә торган граждан хокукларын ала, вазыйфаларны 

үти, закон нигезендә судларда чыгыш ясый ала. 

1.9. Учреждениенең урнашу урыны: 422770, Татарстан Республикасы, Питрәч 

районы, Питрәч авылы, Совет урамы, 23а 

Учреждениенең почта адресы: 422770, Татарстан Республикасы, Питрәч районы, 

Питрәч авылы, Совет урамы, 23А 

1.10. Учреждение юридик затларның бердәм дәүләт реестрына тиешле язма 

кертелгән көннән алып законнарда билгеләнгән тәртиптә төзелгән дип санала. 

1.11. Учреждение филиаллар һәм вәкиллекләр булдыра алмый. 

1.12. Хәзерге вакытта учреждениенең филиаллары (вәкиллекләре) юк. 

 

2. Учреждениенең хокукый хәле 

 

2.1. Учреждение ведомство буйсынуындагы учреждениеләргә карата бюджет 

акчаларын баш Бүлүченең (бүлүченең) бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра: 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының "комплекслы спорт 

мәктәбе" муниципаль бюджет учреждениесе 

- "Яшьләр үзәге" муниципаль бюджет учреждениесе» 

- "Форпост" җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр формированиеләре үзәге 

" муниципаль бюджет учреждениесе 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының "Чайка" балалар 

сәламәтләндерү лагере муниципаль бюджет учреждениесе 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә. Ведомство буйсынуындагы 

учреждениеләр исемлеге гамәлгә куючы карары белән билгеләнә. 



2.2. Учреждениенең эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин итү муниципаль 

берәмлек бюджеты һәм бюджет сметасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

2.3.Учреждение, гамәлдәге законнарда башкача каралмаган булса, керем 

китерә торган эшчәнлекне гамәлгә ашыра алмый. 

2.4. Әлеге Бюджет кодексында башкасы билгеләнмәгән булса, кабул ителгән 

һәм үтәлмәгән йөкләмәләрне исәпкә алып, кабул ителгән һәм үтәлмәгән 

йөкләмәләрне исәпкә алып, муниципаль контрактларны, башка шартнамәләрне төзү 

һәм түләү, әгәр Россия Федерациясе Бюджет кодексында башкасы билгеләнмәгән 

булса, Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге исеменнән Питрәч 

муниципаль районы тарафыннан бюджет йөкләмәләре лимитлары лимитлары 

чикләрендә башкарыла. 

Муниципаль контрактлар, башка килешүләр төзегәндә әлеге пунктның 

таләпләрен бозу аларны гамәлгә куючы дәгъвасы буенча суд тарафыннан гамәлгә 

яраксыз дип тану өчен нигез булып тора. 

2.5. Бюджет акчалары алучы буларак Учреждениегә элек җиткерелгән бюджет 

йөкләмәләре лимитларының бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) буларак 

кимегән очракта, ул төзелгән дәүләт (муниципаль) контрактларыннан, башка 

шартнамәләрдән чыгып тора торган бюджет йөкләмәләрен үтәп чыга алмауга китерә 

торган элегрәк җиткерелгән лимитларын дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен 

заказлар урнаштыру турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә 

муниципаль контрактларның, башка шартнамәләрнең товарлар (эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр) бәяләре һәм (яисә) саны (күләме) буенча яңа шартлар урнаштыру 

турында килештерүне тәэмин итәргә тиеш. 

Муниципаль контрактның, башка килешүнең ягы учреждениедән бары тик 

муниципаль контракт, башка килешү шартларын үзгәртүгә турыдан-туры бәйле 

фактта тотылган зыянны гына түләтүне таләп итәргә хокуклы. 

2.6. Аның акчалата йөкләмәләрен үтәү өчен учреждениегә җиткерелгән 

бюджет йөкләмәләре лимитлары җитмәгәндә, мондый йөкләмәләр буенча Питрәч 

муниципаль районы муниципаль берәмлеге исеменнән Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җавап бирә. 

2.7. Учреждение судта гариза бирүче һәм җавап бирүче буларак мөстәкыйль 

чыгыш ясый. 

2.8. Учреждение Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә башкарма 

документта күрсәтелгән акчалата йөкләмәләрнең үтәлешен тәэмин итә. 

2.9. Учреждениесе хокуклы түгел бирергә һәм алырга кредитлар (заемнар), 

сатып алырга кыйммәтле кәгазьләр. Казна учреждениесенә субсидияләр һәм бюджет 

кредитлары бирелми. 

 

3. Предмет, максатлар һәм эшчәнлек төрләре учреждениесе 

 

3.1. Учреждениенең эшчәнлек предметы булып түбәндәгеләр тора: яшьләр 

сәясәтен тормышка ашыруны, физик культураны, спортны үстерү, ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләр, район физкультура-спорт, спорт-техник 

учреждениеләре, клублар эшчәнлеген координацияләү юлы белән районда спортны 

үстерүне тәэмин итү, район администрациясе идарәләре, бүлекләре, югары физик 

культура, спорт һәм яшьләр оешмалары белән үзара хезмәттәшлек итү. 

3.2. Учреждениене булдыруның максатлары һәм бурычлары булып тора: 

3.2.1. Питрәч муниципаль районы территориясендә балалар һәм яшьләр белән 

эшләү чараларын оештыру һәм тормышка ашыру формаларын һәм методларын 



билгеләү, алар физик, психологик, рухи, социаль, эмоциональ, танып-белү һәм 

мәдәни үсеш өчен хокукый, социаль – икътисади, социаль-мәдәни шартлар, үз-

үзләрен тормышка ашыру һәм рухи-әхлакый тәрбияләү өчен оештыру шартларын 

булдыруга юнәлтелгән. 

3.2. Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге территориясендә 

яшьләр сәясәтен һәм спортны үстерү буенча перспектив максатчан программалар 

эшләү һәм тормышка ашыру. 

3.3. Әлеге Нигезләмәнең 3.2 пунктында күрсәтелгән максатларга һәм 

бурычларга ирешү өчен Учреждение законнарда билгеләнгән тәртиптә түбәндәге 

эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыра:: 

3.3.1. Гражданлык һәм патриотизм тәрбияләү: 

- истәлекле даталарга багышланган массакүләм чаралар үткәрүне оештыру 

Россия тарихы даталарына, Россия Федерациясе дәүләт символларына; 

- яшьләр Вакыйгалы фестивальләрен оештыру һәм үткәрү; 

- балалар һәм яшьләр белән иҗади чаралар үткәрүне оештыру, 

гражданлык һәм патриотизм тәрбияләүгә ярдәм итүче; 

- балалар һәм яшьләр белән эшләүче Иҗтимагый гражданлык-патриотик 

берләшмәләрнең һәм башка оешмаларның балалар һәм яшьләр активы белән 

тәҗрибә уртаклашу буенча муниципаль чаралар үткәрүне оештыру.; 

- эзләнү эшен оештыру, хәтерне мәңгеләштерү буенча эшчәнлекне оештыру 

Ватанны саклаганда һәлак булган сугышчылар. 

3.3.2. Талантлы һәм сәләтле яшьләргә, балалар һәм яшьләр социаль уңай 

инициативаларына ярдәм итү: 

- муниципаль берәмлекнең һәм Россия Федерациясе субъектының мәдәни - 

тарихи традицияләренең дәвамчанлыгына нигезләнгән Муниципаль мәдәни-

массакүләм, ял һәм спорт чаралары системасын үстерү; 

- сәләтле һәм талантлы яшьләрне бүләкләү чараларының муниципаль 

системасын үстерү (стипендияләр, грантлар, премияләр бирү); 

-сәләтле һәм талантлы яшьләргә ярдәм күрсәтүче юридик һәм физик затлар 

эшчәнлеген стимуллаштыру; 

- район балалар һәм яшьләр бәйрәмнәрен үткәрүне оештыру; 

- балалар һәм яшьләр арасында социаль проектлар конкурслары системасын 

үстерү, аларны муниципаль берәмлектә, яшәү, уку урыннары буенча гамәлгә 

ашыруга ярдәм итү һ. б.; 

- яшьләрнең эшкуарлык эшчәнлегенә социаль-икътисадый, оештыру һәм 

хокукый ярдәм күрсәтү буенча чаралар системасын эшләү һәм тормышка ашыру. 

3.3.3. Яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр белән эшләүне оештыру: 

- яшәү урыны буенча яшүсмерләр, яшьләр клублары (үзәкләре) челтәрен 

үстерү һәм аларга ярдәм итү өчен шартлар тудыру; 

- яшәү урыны буенча уен һәм спорт мәйданчыклары оештыруда булышлык 

күрсәтү; 

- яшәү урыны буенча яшүсмерләр һәм яшьләр клублары (үзәкләре) 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү; 

- яшәү урыны буенча яшүсмерләр һәм яшьләр клубларының (үзәкләрнең) 

смотр-конкурсларын үткәрүне оештыру. 

3.3.4. Яшьләр һәм балалар иҗтимагый берләшмәләре эшчәнлегенә ярдәм итү: 

- муниципаль берәмлекләр администрацияләрендә яшьләр иҗтимагый 

советлары, Яшьләр парламентлары һәм башка иҗтимагый советлар төзү. 

яшьләр структуралары; 



- яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активларын укытуны оештыру һәм яшьләр 

сәясәте өлкәсендә эшләүче профессиональ кадрлар әзерләүне гамәлгә ашыру; 

-яшьләр һәм балалар иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан муниципаль 

заказларны үтәү өчен грантлар бирү; 

- яшьләр һәм балалар иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре катнашында 

семинарлар, тренинглар, конференцияләр, слетлар, лагерьлар сменалары, түгәрәк 

өстәлләр үткәрүне оештыру; 

- укучылар, яшьләр үзидарәсе формаларын үстерү; җәмәгать 

формированиеләренә (балалар һәм яшьләр парламентларына, ассамблеяләргә, 

«Хөкүмәт» кә, советларга, ассоциацияләргә һ.б.) ярдәм итү, балаларны һәм 

яшьләрне гражданлык тәрбияләүгә, аларның законлы мәнфәгатьләрен яклауга, 

балаларның һәм яшьләрнең хокукый, сәяси культурасын һәм гражданлык 

позициясен формалаштыруга ярдәм итү. 

3.3.5. Яшьләрне эш белән тәэмин итү һәм эшкә урнаштыру: 

- яшьләр, студентлар хезмәт отрядларында, шул исәптән Халыкара хезмәт 

отрядларында катнашу; 

- хезмәт һәм ял лагерьларында профильле сменалар оештыру; 

- яшьләрне эшкә урнаштыру өчен вакытлыча эш урыннары оештыру; 

- мөмкинлекләре чикләнгән яшьләрнең мәшгульлеген оештыру. 

3.3.6. Сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, балалар һәм яшьләрнең ялын 

һәм сәламәтләндерүен оештыру: 

- массакүләм физик культура һәм спортны үстерү һәм аңа ярдәм итү; 

- балалар һәм яшьләрнең ял итү һәм сәламәтләндерү инфраструктурасын 

үстерү һәм саклау; 

- балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру 

программаларын тормышка ашыру; 

- балалар һәм яшьләр арасында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауны 

оештыру; 

- балалар һәм яшьләр туризмын оештыру һәм балалар һәм яшьләр белән 

экскурсия эше. 

3.3.7. Караучысызлыкны, хокук бозуларны һәм наркотикларга бәйлелекне, 

балалар һәм яшьләр арасында экстремистлык күренешләрен профилактикалау: 

- риск төркемендәге балаларны һәм яшьләрне социаль адаптацияләү һәм 

реабилитацияләү учреждениеләренең ведомствоара системасын үстерү; 

- балалар һәм яшьләр арасында наркотикларга каршы пропаганда оештыру; 

- наркомания һәм токсикоманияне профилактикалау өлкәсендә муниципаль 

(җирле) программаларны эшләү, кабул итү һәм тормышка ашыру; 

- сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, наркомания һәм токсикоманиянең 

тормыш һәм сәламәтлек өчен куркынычлыгы турында мәгълүмат тарату; 

- балалар һәм яшьләр арасында наркоманияне һәм токсикоманияне 

профилактикалау буенча эшчәнлекне оештыру-методик тәэмин итү һәм 

координацияләү;; 

- эшчәнлеге наркомания һәм токсикоманияне профилактикалау чараларын 

гамәлгә ашыру белән бәйле булган иҗтимагый берләшмәләргә, башка оешмаларга 

ярдәм итү; авыр тормыш хәлендә булган эшсез яшьләр өчен даими 

махсуслаштырылган эш урыннары булдыру;; 

- хезмәт һәм ял лагерьларында, хезмәт отрядларында хәвеф-хәтәр 

төркемендәге балалар һәм яшьләр өчен сезонлы хезмәт мәшгульлеген оештыру;  

3.3.8. Яшь гаиләләргә ярдәм итү, шул исәптән торак проблемаларын хәл итү: 



- яшьләрнең торак шартларын яхшырту өчен бюджеттан тыш ресурсларны 

мобилизацияләү; 

- торак мәсьәләләрен хәл итүдә яшь гаиләләргә ярдәм күрсәтү системасын 

булдыру; 

- яшь гаиләгә консультация бирүнең ведомствоара структураларын булдыру 

(медик-педагогик һәм Хокук мәсьәләләре буенча). 

3.3.9. Балалар һәм яшьләр белән эшләүне мәгълүмати тәэмин итү: 

- яшьләр сәясәтенең барлык юнәлешләре буенча мәгълүмат җыю һәм 

анализлау; 

- яшьләр, яшьләр һәм балалар иҗтимагый берләшмәләренә, балалар һәм 

яшьләр белән эшләүче белгечләргә мәгълүмат бирү;; 

- яшьләр проблемасы мәсьәләләре буенча мониторинг һәм комплекслы 

тикшеренүләр үткәрү; 

- муниципаль берәмлектә балалар һәм яшьләр белән эшләү мәсьәләләрен 

яктыртучы мәгълүмати каналлар системасын (ышаныч телефонын, Интернет 

челтәрендәге сайтлар, сайтлар һ.б.) яклау һәм үстерү. 

3.3.10. Халыкка физик тәрбия бирүне үстерүдә, шул исәптән мәктәпкәчә 

учреждениеләрдә, гомуми белем бирү мәктәпләрендә, уку йортларында, район 

халкының яшәү урыны буенча физкультура-массакүләм һәм спорт эшләре белән 

шөгыльләнүче предприятиеләрдә, оештыру һәм методик ярдәм күрсәтү. 

3.3.11. Район ведомстволары белән берлектә, физкультура-спорт, массакүләм-

сәламәтләндерү чараларының бердәм календарь планын эшләү һәм аның үтәлешен 

тәэмин итү. 

3.3.12. Кызыксынган оешмалар белән берлектә хәрби хезмәткә чакырылу һәм 

армиягә чакырылуга кадәрге яшьтәге гражданнарны физик әзерләүне 

координацияләү һәм контрольдә тоту. 

3.3.13. Физик культура, спорт һәм туризм белгечләренә ихтыяҗны өйрәнү, 

гомуми белем бирү һәм спорт мәктәпләрен тәмамлаучыларны физкультура уку 

йортына җибәрүгә ярдәм итү; 

3.3.14. Хезмәт, мәшгульлек, Мәгариф, җәйге ял һәм сәламәтләндерү, 

балаларны һәм яшьләрне социаль яклау, эшмәкәрлекне үстерү, яшь гаиләгә ярдәм 

итү, балаларны һәм яшьләрне физик, рухи һәм патриотик тәрбияләү, аларның 

танып-белү һәм иҗтимагый активлыгын тормышка ашыруга юнәлтелгән 

муниципаль программаларны эшләү һәм тормышка ашыруда катнашу; 

Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге территориясендә яшьләр 

сәясәтенең, спорт һәм туризмның өстенлекле юнәлешләре буенча программаларны 

тормышка ашыруны координацияли; 

3.3.15. Яшьләр сәясәте, физик культура, спорт һәм туризм мәсьәләләре буенча 

депутатлар Советы һәм Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының 

хокукый актлары проектларын әзерләү буенча тәкъдимнәр кертү. 

3.3.16. Махсуслаштырылган спорт, яшьләр муниципаль учреждениеләре 

системасын булдыру һәм үстерүдә катнашу. 

3.3.17. Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген планлаштыру 

һәм тикшереп тору. 

3.3.18. Ведомство буйсынуындагы учреждениеләрне методик тәэмин итүне 

оештыру. 

3.4. Учреждениенең Россия Федерациясе законнары нигезендә махсус рөхсәт 

(лицензия) таләп ителә торган эшчәнлекне гамәлгә ашыру хокукы учреждениедә 

аны алган мизгелдән яисә анда күрсәтелгән срокта барлыкка килә һәм, әгәр 

законнарда башкача билгеләнмәгән булса, гамәлдә булу срогы чыккач туктатыла. 



 

4. Учреждение мөлкәте 

 

4.1. Учреждение мөлкәте муниципаль милектә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге 

Учреждениегә оператив идарә хокукында беркетелә. 

4.2. Әлеге Нигезләмә нигезендә Учреждение керем китерә торган эшчәнлекне 

гамәлгә ашырса, мондый эшчәнлектән алынган керемнәр Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге бюджетына керә. 

4.3. Учреждение закон белән билгеләнгән чикләрдә, үз эшчәнлегенең 

максатлары һәм бу мөлкәтнең билгеләнеше нигезендә аның белән оператив идарә 

итү хокукында беркетелгән мөлкәткә ия, файдалана һәм аның белән эш итә. 

Учреждение килешү төзергә хокуклы 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы муниципаль 

берәмлегенең муниципаль милек объектларын гамәлгә куючы ризалыгы белән 

арендалау. 

4.4. Учреждениенең мөлкәтен формалаштыру чыганаклары булып акчалата 

һәм башка рәвешләрдә тора: 

- гамәлгә куючы тарафыннан учреждениегә тапшырылган мөлкәт; 

- бюджет финанславы; 

-гамәлдәге законнарга каршы килми торган башка чыганаклар. 

4.5. Учреждение акчаны максатчан билгеләнеше һәм расланган чыгымнар 

сметасы нигезендә тота. 

4.6. Учреждениегә оператив идарә хокукында беркетелгән мөлкәтнең 

кулланылышын, билгеләнешен һәм сакланышын контрольдә тотуны җирле үзидарә 

органнарының норматив - хокукый актлары нигезендә гамәлгә куючы гамәлгә 

ашыра. 

4.7. Учреждение бюджет акчаларын тота.: 

- тиешле категорияләрдәге хезмәткәрләрнең хезмәт хакы күләмен җайга сала 

торган хезмәт шартнамәләре һәм хокукый актлар нигезендә хезмәт өчен түләү.; 

- бюджеттан тыш дәүләт фондларына иминият взносларын күчерү; 

- Россия Федерациясе бюджет системасына салымнарны, җыемнарны һәм 

башка мәҗбүри түләүләрне түләү;; 

- хезмәткәрләргә Россия Федерациясе законнарында каралган командировка 

һәм башка компенсация түләүләре; 

- төзелгән муниципаль контрактлар (килешүләр) буенча товарлар белән 

тәэмин итү, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү өчен түләү); 

- учреждениенең эшчәнлеген тормышка ашырганда китерелгән зыянны 

каплау. 

4.8. Мөлкәтне читләштереп алу яки авырайту мөмкин булган алыш-

бирешләрне башкару яки мөлкәт хуҗасы ризалыгыннан башка бүтән мөлкәт белән 

эш итү, әгәр Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында башкача 

билгеләнмәгән булса, тыела. 

4.9.Казна учреждениесе юридик затларны гамәлгә куючы (катнашучы) 

булырга хокуклы түгел. 

4.10. Казна учреждениесе Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә 

башкарма документта күрсәтелгән акчалата йөкләмәләрнең үтәлешен тәэмин итә. 

4.11. Учреждение үз йөкләмәләре буенча аның карамагында булган акчалар 

белән җавап бирә. Күрсәтелгән акчалар җитмәгәндә учреждениенең йөкләмәләре 

буенча субсидия җаваплылыгы аның мөлкәте хуҗасы була. 



 

5. Учреждениенең хокуклары һәм бурычлары 

 

5.1. Учреждение хокуклы: 

- расланган Бюджет язмасы нигезендә бюджет акчаларын үз вакытында алу 

һәм файдалану өчен; 

-бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары турында 

хәбәрнамәләрне үз вакытында җиткерүгә;; 

- финанслашмау күләмендә компенсациягә. 

5.2. Учреждение бурычлы: 

- бюджет акчаларын алу хокукын раслаучы бюджет гаризаларын яисә башка 

документларны үз вакытында тапшырырга;; 

- бюджет акчаларын максатчан билгеләнешләренә туры китереп нәтиҗәле 

кулланырга; 

- бюджет акчаларыннан файдалану турында хисап һәм башка мәгълүматны үз 

вакытында тапшырырга. 

5.3. Әлеге нигезләмәнең 2.1 пункты нигезендә Учреждение түбәндәге 

вәкаләтләргә ия: 

5.3.1. расланган бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре 

лимитлары нигезендә бюджет акчаларын файдалануның нәтиҗәлелеген, 

адреслылыгын һәм максатчан характерын тәэмин итә; 

5.3.2. расланган бюджет йөкләмәләре лимитлары һәм бюджет 

ассигнованиеләре чикләрендә үтәлергә тиешле чыгым йөкләмәләре реестрын алып 

бара; 

5.3.3. бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамәлгә ашыра, 

бюджет ассигнованиеләрен нигезләүне тәшкил итә; 

5.3.4. бюджет язмасын төзи, раслый һәм алып бара, бюджет 

ассигнованиеләрен, ведомство карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һәм 

бүлүчеләр буенча бюджет йөкләмәләре лимитларын бүлә һәм бюджетның тиешле 

өлешен үти; 

5.3.5. бюджет йөкләмәләре лимитларын Формалаштыру һәм үзгәртү буенча 

тәкъдимнәр кертә; 

5.3.6. җыелма бюджет язмасын Формалаштыру һәм үзгәртү буенча 

тәкъдимнәр кертә; 

5.3.7. казна һәм бюджет учреждениеләре булып торучы бюджет акчаларын 

алучыларның бюджет сметаларын һәм финанс-хуҗалык эшчәнлеге планнарын 

раслау тәртибен билгели; 

5.3.8. дәүләт һәм муниципаль биремнәрне формалаштыра һәм раслый; 

5.3.9. Россия Федерациясе Бюджет кодексы белән билгеләнгән субвенцияләр, 

бюджетара субсидияләр һәм башка субсидияләр алучыларның аларны биргәндә 

билгеләнгән шартларның үтәлешен контрольдә тотуны тәэмин итә; 

5.3.10. үз эшчәнлеге өлкәсендә ведомство финанс контролен оештыра һәм 

гамәлгә ашыра; 

5.3.11. бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет Хисабын формалаштыра; 

5.3.12. муниципаль берәмлек исеменнән аңа буйсынган бюджет акчаларын 

алучыларның акчалата йөкләмәләре буенча җавап бирә; 

5.3.13. Россия Федерациясе Бюджет кодексында һәм аның нигезендә кабул 

ителә торган бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала торган муниципаль хокукый 

актларда билгеләнгән башка бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра. 



5.4. Бюджет керемнәре администраторы буларак Учреждение шулай ук 

түбәндәге бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра: 

5.4.1. исәп-хисапның дөреслегенә, бюджетка, пеняларга һәм алар буенча 

штрафларның тулы һәм үз вакытында башкарылуына исәп-хисап ясау, исәпкә алу 

һәм контрольдә тотуны гамәлгә ашыра; 

5.4.2. бюджетка түләүләр, пенялар һәм штрафлар буенча бурычларны түләтүне 

гамәлгә ашыра; 

5.4.3. бюджетка, пеняларга һәм штрафларга артык түләнгән (түләттерелгән) 

түләүләрне, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган өчен 

процентларны һәм артык алынган суммаларга исәпләнгән процентларны кире 

кайтару турында Карар кабул итә һәм Россия Федерациясе Финанс министрлыгы 

билгеләгән тәртиптә кире кайтаруны гамәлгә ашыру өчен Федераль казначылык 

органына йөкләмә бирә.; 

5.4.4. Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге бюджетына түләүләр 

исәбе (төгәлләштерү) турында Карар кабул итә һәм Федераль казначылык органына 

хәбәрнамә бирә; 

5.4.5. бюджет керемнәренең баш администраторы билгеләгән очракта һәм 

тәртиптә бюджет керемнәренең баш администраторына тиешле баш 

администраторы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле бюджет хисаплылыгын 

төзи һәм тапшыра.; 

5.4.6. Россия Федерациясе Бюджет кодексында һәм аның нигезендә кабул 

ителә торган бюджет-хокук мөнәсәбәтләрен җайга салучы норматив хокукый 

актларда (муниципаль хокукый актларда) билгеләнгән башка бюджет вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыра. 

5.5. Учреждение гамәлдәге законнар һәм әлеге Нигезләмә нигезендә башка 

хокукларны гамәлгә ашырырга һәм вазыйфаларны үтәргә хокуклы. 

 

6. Учреждениене гамәлгә куючы вәкаләтләре 

 

6.1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты 

компетенциясенә гамәлгә куючы буларак керә 

1) учреждение җитәкчесен билгеләү (раслау) һәм аның вәкаләтләрен туктату; 

2) учреждениенең эшчәнлеген гамәлдәге нормативларга туры китереп 

финанслау; 

3) муниципаль милекне учреждениегә оператив идарәгә тапшыру, 

учреждениенең эшчәнлек төрләре нигезендә аның сакланышын һәм кулланылышын 

тикшереп тору; 

4) оешма эшчәнлеген тикшерүне оештыру; 

5) учреждениегә оператив идарәгә тапшырылган мөлкәтне куллануны 

тикшерү; 

6) Россия Федерациясе законнары нигезендә учреждениенең эшчәнлеген 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыру; 

7) әгәр Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге депутатлары 

советы карары белән башкасы билгеләнмәгән булса, учреждениене төзү, үзгәртеп 

кору, аның тибын үзгәртү һәм бетерү турында карар; 

8) Әгәр Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге депутатлары 

советы карары белән башкача билгеләнмәгән булса, учреждениенең Положениесен, 

шулай ук аңа кертелә торган үзгәрешләрне раслау; 



9) Россия Федерациясе законнарында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының норматив 

хокукый актларында һәм әлеге Нигезләмәдә каралган башка мәсьәләләрне хәл итү. 

7. Учреждение эшчәнлеге белән идарә итү тәртибе 

 

7.1. Учреждениене гамәлгә куючы карары белән әлеге вазифага билгеләнә һәм 

аннан азат ителә торган башлык җитәкли. Начальникның хокуклары һәм 

бурычлары, шулай ук аның белән хезмәт мөнәсәбәтләрен туктату өчен нигезләр 

хезмәт килешүе һәм Россия Федерациясе законнары белән регламентлана. Башлык, 

Администрация структурасы нигезендә, Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының вазыйфаи затына турыдан-туры буйсына. 

7.2. Башлык учреждение исеменнән ышанычнамәсез эш итә, аның 

мәнфәгатьләрен Россия Федерациясе территориясендә һәм аннан читтә дә яклый. 

Башлык Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы Законнары, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлегенең 

муниципаль хокукый актлары, әлеге Нигезләмә һәм аның белән төзелгән хезмәт 

килешүе нигезендә үз гамәлләренең нәтиҗәләре өчен җавап тота. 

7.3. Закон нигезендә җитәкче 

түбәндәге вәкаләтләр: 

- учреждение хезмәткәрләрен кабул итү һәм эштән азат итү, кадрлар 

урнаштыру, вазыйфаи бурычларны бүлүне гамәлгә ашыра; 

- боерыклар чыгара һәм барлык учреждениеләр һәм ведомство карамагындагы 

учреждениеләр хезмәткәрләре тарафыннан мәҗбүри үтәлергә тиешле күрсәтмәләр 

бирә; 

- оешманың финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын, аның еллык һәм 

бухгалтерлык хисабын һәм оешманың эшчәнлеген регламентлаучы эчке 

документларны раслый; 

- Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 

Департаментында шәхси счет ачылуны тәэмин итә; 

- оешманың хокукый актларына һәм башка локаль актларына кул куя, 

учреждение исеменнән вәкиллек хокукы өчен ышанычнамә бирә; 

- учреждение хезмәткәрләренең квалификациясе дәрәҗәсе өчен җавап бирә; 

- гамәлгә куючы белән килешү буенча оешманың структурасын һәм штат 

расписаниесен раслый; 

- мөлкәттән, шул исәптән учреждениегә беркетелгән финанс чараларыннан 

файдалана һәм рациональ файдалануны тәэмин итә; 

- үз компетенциясен тормышка ашыруга бәйле башка вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыра. 

7.4. «Оборона турында», «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында» һәм 

«Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизацияләү турында» 

федераль законнар нигезендә учреждение җитәкчесе: 

- хезмәткәрләр тарафыннан хәрби бурычларын үтәү өчен кирәкле шартлар 

тудыра; 

- хисап документларын һәм башка мәгълүматларны җирле үзидарә 

органнарына һәм хәрби комиссариатларга тапшыра; 

- шартнамәчел йөкләмәләрне үти, ә хәрби вакытта – билгеләнгән биремнәр 

буенча Дәүләт заказларын да үти; 

-мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле һәм хезмәт 

мөнәсәбәтләрендә торучы гражданнарның җыелма пунктларга яки хәрби частьләргә 

үз вакытында хәбәр итүне һәм килүен тәэмин итә; 



- мобилизация планнары нигезендә Җыелма пунктларга яки хәрби частьләргә 

техника китерүне тәэмин итә; 

- оешманың Гражданнар оборонасы штабы начальнигы булып тора. 

 

8. Учреждение эшчәнлеге турында мәгълүмат 

 

8.1. Учреждение түбәндәге кешеләрнең ачыклыгын һәм һәркем өчен мөмкин 

булуын тәэмин итә 

кәгазь: 

1) Гамәлгә кую документлары, шул исәптән аларга кертелгән үзгәрешләр; 

2) учреждениенең дәүләт теркәве турында таныклык; 

3) учреждениене төзү турында карар; 

4) учреждение җитәкчесен билгеләү турында карар; 

5) учреждениенең еллык бухгалтер хисабы; 

6) учреждениегә карата үткәрелгән контроль чаралар һәм аларның нәтиҗәләре 

турында белешмәләр; 

7) үз эшчәнлегенең нәтиҗәләре һәм аларга беркетелгән муниципаль мөлкәттән 

файдалану турында хисап, гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы орган тарафыннан билгеләнгән тәртиптә һәм бюджет, салым, иминият, 

валюта, банк эшчәнлеге өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый 

җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль 

органы тарафыннан билгеләнгән гомуми таләпләр нигезендә төзелә һәм раслана. 

8.2. Учреждение тарафыннан мәгълүмат бирү, аны Интернет челтәренең рәсми 

сайтында урнаштыру һәм әлеге сайтны алып бару бюджет, салым, иминият, валюта, 

банк эшчәнлеге өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу 

функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы 

тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

 

9. Учреждениене үзгәртеп кору һәм бетерү 

 

9.1.Учреждениене бетерү яки үзгәртеп кору турында карар гамәлгә куючы 

тарафыннан кабул ителә һәм Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары 

нигезендә һәм билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының норматив-хокукый актлары проектлары 

9.2. Законда билгеләнгән очракларда учреждениене үзгәртеп кору, аны бүлү 

яки аның составыннан башка юридик затны (юридик затларны) бүлеп бирү 

рәвешендә гамәлгә куючы карары буенча яисә суд карары буенча гамәлгә ашырыла. 

9.3. Үзгәртеп кору оешманың хокуклары һәм бурычлары Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә аның варисына күчүгә китерә. 

9.4. Учреждение үзгәртеп корылган дип санала, ул кушылган юридик зат 

эшчәнлеген туктату турында юридик затларның бердәм дәүләт реестрына 

кертелгәннән соң үзгәртеп корылган дип санала. 

9.5. Учреждение Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә 

бетерелергә мөмкин. 

9.6. Учреждениене бетерү аның хокук дәвамчанлык тәртибендә башка 

затларга күчмичә туктатылуына китерә. Ликвидация комиссиясе билгеләнгәннән 

бирле аңа учреждениенең эшләр белән идарә итү вәкаләтләре күчә. Ликвидация 

комиссиясе ликвидацияләнүче учреждение исеменнән судта чыгыш ясый. 

Ликвидация комиссиясе ликвидация балансларын төзи һәм аларны гамәлгә куючыга 



раслау өчен тәкъдим итә һәм закон нигезендә учреждениене бетерү буенча башка 

гамәлләр башкара. 

9.7. Кредиторларның таләпләрен канәгатьләндергәннән соң калган күрсәтмә 

бетерелә торган учреждение милке белән гамәлгә куючыга тапшырыла. 

9.8. Учреждениене бетерү тәмамланган дип санала, ә Учреждение – гамәлдән 

чыккан дип санала, бу хакта язма юридик затларның бердәм дәүләт реестрына 

кертелгәннән соң. 

9.9. Учреждениене бетергәндә һәм үзгәртеп корганда эштән азат ителгән 

хезмәткәрләргә Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның хокукларын һәм 

мәнфәгатьләрен үтәү гарантияләнә. 

9.10. Учреждениене үзгәртеп корганда һәм бетергәндә барлык документлар 

(идарә итү, финанс-хуҗалык, шәхси состав һ.б.) Россия Федерациясенең гамәлдәге 

законнарында билгеләнгән тәртиптә дәүләт архивына тапшырыла. 

 

10. Йомгаклау нигезләмәләре 

 

Гамәлгә куючы тарафыннан расланганнан соң әлеге Нигезләмәгә кертелгән 

барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр закон белән билгеләнгән тәртиптә дәүләт 

теркәвенә алынырга тиеш. 
 

 

 

 

 

 


