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      26.02.2020                                                                       № 164 

 

 

«Форпост» җәмәгать тәртибен саклау 

буенча яшьләр (мәктәп) оешмаларының 

Кама Тамагы территориаль үзәге» 

муниципаль бюджет учреждениесе 

исемен үзгәртү һәм нигезләмәсенә 

үзгәрешләр кертү    турында 

 

 

 Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Коммерциясез оешмалар турында» 

1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 18.06.2009 елның 18 июнендәге 1451-р 

номерлы күрсәтмәсе, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советының «Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль учреждениеләрен 

тӛзү, үзгәртеп кору, үзгәртү һәм юкка чыгару, шулай ук Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль учреждениеләре уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр 

кертү тәртибен раслау турында " 2010 елның 29 декабрендәге 38 номерлы карары 

нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР бирә: 

 

 1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Форпост» җәмәгать 

тәртибен саклау буенча яшьләр (мәктәп) формированиеләренең Кама Тамагы 

территориаль үзәге" муниципаль бюджет учреждениесен «Форпост»җәмәгать 

тәртибен саклау буенча яшьләр оешмаларының Кама Тамагы территориаль үзәге" 

муниципаль бюджет учреждениесе итеп үзгәртергә. 

         2. "Форпост" җәмәгать тәртибен саклау буенча Кама Тамагы территориаль 



яшьләр оешмалары үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе турында нигезләмәне 

яңа редакциядә расларга (1 нче кушымта). 

3. Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының  "Форпост" җәмәгать 

тәртибен саклау буенча Кама Тамагы территориаль яшьләр оешмалары үзәге»  

муниципаль бюджет учреждениесенең штат расписаниесен раслау турында" (2 нче 

кушымта). 

4."Форпост" җәмәгать тәртибен саклау буенча Кама Тамагы территориаль 

яшьләр оешмалары үзәге»  муниципаль бюджет учреждениесе директорына 

норматив актларда билгеләнгән срокларда тиешле теркәү чаралары үткәрергә 

тәкъдим итәргә. 

        5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Е. В. Сороковнинага йӛкләргә. 

 

  

   Җитәкче Р.М. Заһидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 1 нче 

кушымта 26.02.2020 № 164  

 

  "Форпост" җәмәгать тәртибен саклау буенча Кама Тамагы территориаль 

яшьләр оешмалары үзәге»  муниципаль бюджет учреждениесе турында 

нигезләмә 

 

I. Гомуми нигезләмәләр  

 

1.1. Әлеге типлаштырылган нигезләмә Татарстан Республикасы муниципаль 

районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарының яшьләр сәясәте 

ӛлкәсендә җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр оешмалары үзәкләре 

эшчәнлеген җайга сала. 

1.2. Үзәк коммерцияле булмаган оешма булып тора, мӛстәкыйль юридик зат, 

шулай ук яшьләр сәясәте учреждениесенең (алга таба – Учреждение) структур 

бүлекчәсе була ала. 

1.3. Үзәкне Учреждение составында тӛзегән очракта Үзәк Учреждение 

турындагы устав (яки нигезләмә) нигезендә эшли.  

1.4. Үзәкне гамәлгә куючы (алга таба-гамәлгә куючы) - Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлеге башкарма комитеты вәкаләтле органы булып тора 

1.5. Үз эшчәнлегендә Үзәк БМОның Бала хокуклары турындагы конвенциясенә, 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Конституцияләренә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарының тиешле муниципаль берәмлек 

нормаларына җитәкчелек итә. 

1.6. Үзәк Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә аның Уставы 

(нигезләмәсе) белән билгеләнгән бурычларны үтәмәгән ӛчен, тормышка ашырыла 

торган программаларның сыйфаты; яшьләр һәм Үзәк хезмәткәрләренең тормышы 

һәм сәламәтлеге; яшьләр һәм Үзәк хезмәткәрләренең хокукларын һәм ирекләрен 

бозган ӛчен, законнарда каралганча җавап тота.  

1.7. Үзәк үз эшчәнлеген, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, хезмәт, 

мәшгульлек һәм социаль яклау, эчке эшләр, спорт, туризм органнары һәм 

оешмалары, яшьләр һәм балалар берләшмәләре, шулай ук башка кызыксынган 

оешмалар белән бергә алып бара. 

 1.8. Үзәктә социальләштерү процессында балалар, яшьләр, аларның әти-

әниләре (законлы вәкилләре), үзәк белгечләре катнаша. Үзәккә кабул итү тәртибе 

һәм бурычлары җирле үзидарәнең норматив хокукый актлары һәм учреждениенең 

локаль актлары белән билгеләнә.   

1.9. Үзәктә тӛрле берләшмәләр, бер-береңә ярдәм тӛркемнәре, балалар һәм 

яшьләр ӛчен учреждение эшчәнлеге профиле буенча аралашу клублары оештырыла 

ала. 

1.10. Үзәктә сәяси партияләр, иҗтимагый-сәяси һәм дини хәрәкәтләр һәм 

оешмалар тӛзү һәм аларның эшчәнлеген алып баруга юл куелмый. 

 



II. Үзәк эшчәнлегенең максатлары, бурычлары, төрләре һәм формалары 

 

2.1. Үзәк эшчәнлегенең максаты булып 14-30 яшьләрдәге яшьләр белән 

яшьләрнең асоциаль һәм деструктив үз-үзләрен тотышын профилактикалау, 

хокукый, гражданлык һәм әхлакый кыйммәтләрне формалаштыру мәсьәләләре 

буенча эшне оештыру тора. 

2.2. Бурычлар: 

-яшьләрдә социаль җаваплы, гражданлык-патриотик тормыш позициясе, 

иҗтимагый аң, үз-үзеңне тоту үрнәкләре, социаль-һӛнәри позиция һәм җаваплылык 

формалаштыру; 

- яшьләр арасында хокук бозуларны профилактикалау мәсьәләләре белән 

шӛгыльләнүче җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр оешмаларын  үстерү ; 

-хокук саклау органнарының тиешле бүлекчәләренә оператив-хезмәт 

эшчәнлегендә, тормыш эшчәнлеге иминлеге күнекмәләрен пропагандалауда һәм 

ӛйрәтүдә ярдәм итү ;  

- яшүсмерләр һәм яшьләрнең, шул исәптән ксенофобия, радикализм, 

экстремизм һәм терроризм, яшьләр арасында коррупцияне профилактикалауга 

юнәлдерелгән механизмнарны гамәлгә кертү  ;  

- хокук бозуларны һәм социаль тискәре күренешләрне профилактикалауда 

аларның ирекле катнашуын үстерү ӛчен шартлар тудыру. 

2.3. Эшчәнлек тӛрләре: 

- балигъ булмаганнар һәм яшьләр белән тӛркемле һәм индивидуаль 

профилактика эшен оештыру һәм координацияләү; 

- гамәлдәге законнар нигезендә хокук саклау органнарына ярдәм итү ӛчен 

яшьләр берләшмәсе үзәгендә булдыру; 

- үз компетенциясе чикләрендә массакүләм мәгълүмат чаралары белән 

хезмәттәшлек итү; 

- яшьләр арасында сәламәт һәм законлы яшәү рәвешен таратуга ярдәм итү; 

- актив, эчтәлекле ял оештыру, тернәкләндерү, җәйге ял, сәламәт яшәү рәвеше 

алып бару ӛчен шартлар булдыру ;  

- хокук саклау эшчәнлегендә катнашу ӛчен яшьләрне мотивацияләү, иреклелек, 

риясызлык, гражданлык, яшьләрнең һәм ӛлкән буыннарның бердәмлеге 

принциплары нигезендә рухи-әхлакый тәрбияне оештыру; 

- яшьләр хокук саклау хәрәкәтендә катнашучыларның иҗади сәләтләрен үстерү, 

ял чараларын, конкурслар һәм фестивальләрне оештыру; 

- яшьләр хокук саклау хәрәкәтен үстерүдә катнашу ӛчен юридик һәм физик 

затларны җәлеп итү; 

- яшьләрне гражданлык-патриотик һәм хәрби-спорт чараларында, проектларда 

һәм программаларында катнашырга җәлеп итү. 

2.4. Үзәк Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары белән 

тыелмаган һәм үзәк эшчәнлегенең Устав/нигезләмәдә каралган максатларына туры 

килгән бер эшчәнлек тӛрен яисә берничә эшчәнлек тӛрен гамәлгә ашыра ала. 

Эшчәнлекнең аерым тӛрләре үзәк тарафыннан бары тик махсус рӛхсәтләр 

(лицензияләр) нигезендә генә гамәлгә ашырыла ала. Шул ук вакытта үзәкнең 

лицензия алырга тиешле эшчәнлеген гамәлгә ашыру хокукы мондый лицензия алган 



мизгелдән яки анда күрсәтелгән срокта барлыкка килә һәм, законда яки башка 

хокукый актларда башкача билгеләнмәгән булса, аның гамәлдә булу срогы 

тәмамланганнан соң туктатыла. 

 

III. Гамәлгә куючы компетенциясе 

 

Гамәлгә куючы компетенциясенә түбәндәгеләр керә: 

- үзәкне оештырганда, үзгәртеп корганда, тибын үзгәрткәндә һәм бетергәндә 

үзәкне гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыру; 

- Үзәк уставын раслау, шулай ук аңа милекче белән килешү буенча үзгәрешләр 

кертү; 

- Үзәк җитәкчесен билгеләү (раслау) һәм аның вәкаләтләрен туктату; 

- үзәк җитәкчесе белән хезмәт килешүен тӛзү һәм туктату; 

- Үзәк уставында каралган тӛп эшчәнлек тӛрләре нигезендә юридик һәм физик 

затларга (алга таба-муниципаль бирем) дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр 

башкаруга) муниципаль биремне Формалаштыру һәм раслау (алга таба-муниципаль 

бирем).; 

- милекче үзәгенә яисә үзәк тарафыннан мондый мӛлкәт сатып алуга (алга таба 

- аеруча кыйммәтле күчемле мӛлкәт) гамәлгә куючы тарафыннан бүлеп бирелгән 

акчалар хисабына сатып алынган милекнең тӛрләрен һәм исемлеген билгеләү; 

- "Коммерциясез оешмалар турында" Федераль законның 9.2 статьясындагы 13 

пунктында билгеләнгән критерийларга туры килә торган эре алыш-бирешләр үзәге 

тарафыннан башкарыла торган эшләрне алдан килештерү ;  

- «Коммерциячел булмаган оешмалар турында"   Федераль законның 27 

статьясында билгеләнгән критерийлар нигезендә билгеләнә торган үзәк 

катнашындагы алыш-бирешләрне хуплау турында Карар кабул итү ;  

- үзәк эшчәнлегенең тӛп тӛрләренә караган, аларга билгеләнгән муниципаль 

биремнән тыш күрсәтелә торган хезмәтләр (эшләр) ӛчен, шулай ук федераль 

законнарда билгеләнгән муниципаль йӛкләмә чикләрендә билгеләнгән очракларда 

физик һәм юридик затлар ӛчен түләү билгеләү тәртибен билгеләү; 

- үзәк эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм аңа беркетелгән Татарстан Республикасы 

дәүләт мӛлкәтеннән файдалану турындагы хисапны Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан билгеләнгән гомуми таләпләр нигезендә тӛзү һәм раслау 

тәртибен билгеләү ;  

- федераль законнарда каралган очракларда һәм тәртиптә (әгәр аларны бирү 

шартларында башкача билгеләнмәгән булса), күчемсез һәм аеруча кыйммәтле 

күчемсез мӛлкәттән тыш, хуҗалык җәмгыятьләренең устав (җыелма) капиталына 

яисә аларны гамәлгә куючы яки катнашучы буларак башка тӛрле рәвештә 

тапшыруны үзәк тарафыннан килештерү ;  

- федераль законнарда каралган очракларда коммерциячел булмаган 

оешмаларга аларны гамәлгә куючы яки катнашучы буларак (аларны бирү 

шартларында башкача билгеләнмәгән булса) һәм башка мӛлкәтне, мондый 

мӛлкәтне, шулай ук күчемсез милекне сатып алу ӛчен гамәлгә куючы тарафыннан 

үзенә бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән Үзәк яки Үзәк сатып алган аеруча 

кыйммәтле күчемсез мӛлкәттән тыш, тапшыруны  килештерү ;  



- муниципаль биремнең үтәлешен финанс белән тәэмин итүне гамәлгә ашыру; 

-Үзәкнең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан билгеләнгән таләпләргә туры китереп тӛзү һәм раслау 

тәртибен билгеләү ;  

-Үзәкнең, Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә эш бирүче 

инициативасы буенча Үзәкнең җитәкче белән хезмәт килешүен ӛзүгә китергән 

вакыты чыккан кредиторлык бурычының иң чик мӛмкин булган әһәмиятен 

билгеләү; 

- бюджет учреждениесе тибын үзгәртү юлы белән Автоном учреждение яки 

казна учреждениесен тӛзү турында билгеләнгән тәртиптә тәкъдимнәр бирү ;  

- үзәк эшчәнлеген Россия Федерациясе законнары нигезендә тикшереп тору; 

- Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән 

Гамәлгә куючының бүтән функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыру. 

 

IV. Үзәк эшчәнлеген оештыру 

 

4.1. Үзәк Татарстан Республикасы муниципаль берәмлегенең аңа караган 

башкарма комитеты карары буенча тӛзелә, үзгәртеп корыла һәм юкка чыгарыла. 

4.2. Юридик затның хокуклары аның Россия Федерациясе законнарында 

билгеләнгән тәртиптә теркәлгәннән соң барлыкка килә. Үзәк, юридик зат буларак, 

устав, исәп-хисап һәм банк учреждениеләрендә башка счетларга, билгеләнгән 

үрнәктәге мӛһер, штамп, үз исеме язылган бланкларга ия. 

4.3. Үзәкнең структурасы һәм штат нормативлары Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлеге башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә. 

4.4. Үзәк эшчәнлеген координацияләүне һәм контроль функцияләрне яшьләр 

сәясәте ӛлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль районнарының һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органы гамәлгә ашыра. 

4.5. Үзәк юридик зат хокукыннан башка аерым структур бүлекчәләр 

(филиаллар, бүлекләр, хезмәтләр, формалаштыру, отрядлар һ.б.) оештыра, аларның 

нигезләмәләрен раслый, аларны бетерү һәм үзгәртеп кору турында карарлар кабул 

итә ала. 

4.6. Үзәк мӛстәкыйль рәвештә эш планын эшли, аңа яшьләр сәясәте 

юнәлешләрен исәпкә алып, эшчәнлек программалары кертелгән. 

4.7. Үзәк эшне календарь ел дәвамында оештыра. 

4.8. Эшчәнлекне карап тоту тиешле дәүләт яки муниципаль орган 

тарафыннан тәкъдим ителгән яки Үзәк белгечләре тарафыннан эшләнгән авторлык 

программалары нигезендә үрнәк планнар һәм программаларны исәпкә алып 

гамәлгә ашырыла. 

4.9.  Эш сәгатенең саны, дәвамлылыгы нормалары, тӛркемнәрнең тулылыгы 

нормативлары, балалар һәм яшьләрнең санитар-гигиена нормаларына туры китереп 

үзәкнең норматив һәм локаль актлары белән билгеләнә. 

 

 

 

 



V. Үзәк идарәсе структурасы 

 

5.1. Үзәк белән идарә итү законнар һәм Устав нигезендә гамәлгә ашырыла, ул 

демократиялелек, ачыклык, профессиональлек, гомумкешелек кыйммәтләренең 

приоритеты, кеше гомерен һәм сәламәтлеген саклау, бердәмлек һәм үзидарә 

принципларына нигезләнә. 

5.2. Җитәкче,Үзәкнең турыдан-туры җитәкчелеген  гамәлдәге законнар, 

Үзәкнең уставы (положениесе), вазыйфаи бурычлары белән билгеләнгән 

вәкаләтләр кысаларында бердәм җитәкчелек нигезендә гамәлгә ашыра. Үзәк 

җитәкчесе ,гамәлгә куючы тарафыннан(Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты вәкаләтле органы) ,вазыйфасына билгеләнә һәм 

вазыйфасыннан азат ителә. 

5.3. Җитәкче Үзәкнең нәтиҗәле эшчәнлеген тәэмин итә һәм үзәккә йӛкләнгән 

бурычларны үтәү ӛчен, шулай ук югарыдагы орган, ӛченче затлар алдында барлык 

йӛкләмәләр буенча шәхси җаваплылык тота, дәресләр һәм чаралар вакытында 

балалар, яшьләрнең һәм хезмәткәрләрнең тормышы һәм сәламәтлеге ӛчен 

җаваплы, хезмәтне саклау һәм куркынычсызлык техникасы нормаларын үтәүӛчен 

җаваплы. 

 

VI. Җитәкче вазыйфалары 

 

Үзәк җитәкчесе вазыйфасына түбәндәгеләр керә: 

- планлаштыру, оештыру, эшчәнлек белән җитәкчелек итү, үзәкнең үсеш 

перспективаларын билгеләү, административ-хуҗалык эшчәнлеге; 

- педагогик эшчәнлек белән шӛгыльләнү хокукын чикләү турында Россия 

Федерациясе Хезмәт кодексының 65, 331, 351.1 ст. таләпләрен исәпкә алып, 

кирәкле һӛнәр, белгечлек һәм квалификация белгечләрен сайлап алу; үзәк 

персоналын туплау тәртибе аның Уставы (нигезләмәсе), структурасы һәм штат 

расписаниесе белән регламентлана. 

- хезмәткәрләрнең компетенциясен, регламентларын һәм эш режимын 

билгеләү (хезмәткәрләрнең эчке тәртип кагыйдәләрен, вазыйфаи инструкцияләрен 

раслау); Үзәк хезмәткәрләрен аттестацияләү билгеләнгән тәртиптә гамәлгә 

ашырыла; 

- мӛлкәт белән эш итү һәм Үзәкнең финанс чараларын рациональ файдалану; 

- Үзәк эшчәнлегенә караган мәсьәләләр буенча юридик, физик затлар, 

иҗтимагый оешмалар белән үзара хезмәттәшлекне һәм хезмәттәшлекне тәэмин 

итү; 

- Үзәкнең дәүләт, муниципаль, иҗтимагый органнарында һәм оешмаларында 

мәнфәгатьләрен тәкъдим итү. 

 

VII. Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу 

 

7.1. Үзәк җитәкчесенең яки хезмәткәренең шәхси кызыксынуы аларның 

хезмәт бурычларын тиешенчә үтәүгә йогынты ясарга мӛмкин һәм аның барышында 

үзәк җитәкчесенең (хезмәткәренең) шәхси кызыксынуы, Үзәкнең хокуклары һәм 



законлы мәнфәгатьләре арасында үзәкнең мӛлкәтенә һәм (яки) эш репутациясенә 

зыян китерерлек каршылыклар килеп чыгарга мӛмкин булган хәл мәнфәгатьләр 

конфликты астында аңлашыла. 

7.2. Үзәкнең үз хезмәт бурычларын тиешенчә үтәүгә йогынты ясый торган 

яисә йогынты ясый ала торган җитәкчесе (хезмәткәре) шәхсән кызыксынуы 

астында Үзәк җитәкчесе (хезмәткәре) акча, кыйммәтләр, башка мӛлкәт, шул 

исәптән милек хокуклары, яисә милек характерындагы хезмәтләрне үзләре ӛчен 

яки ӛченче затлар ӛчен керемнәрнең хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә алу 

мӛмкинлеге күз алдында тотыла. 

7.3. Үзәк җитәкчесе гамәлгә куючыга вазыйфаи бурычларны башкарганда 

мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала торган шәхси 

кызыксынучанлык турында хәбәр итәргә бурычлы. 

7.4. Үзәк хезмәткәре үзәк җитәкчесенә үзәкнең локаль хокукый актында 

билгеләнгән тәртиптә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала торган 

вазыйфаи бурычларын үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында 

хәбәр итәргә бурычлы. 

 

VIII. Үзәк мөлкәте һәм чаралары 

 

8.1. Милек хуҗасы (ул вәкаләтле орган) үзәккә бина, мӛлкәт, инвентарь һәм 

оператив идарәдәге җиһазларны беркетә. Үзәк милеккә, үз максатларына һәм Россия 

Федерациясе законнарына туры китереп, аның белән оператив Идарәдә беркетелгән 

мӛлкәткә ия, файдалана һәм аның белән эш итә. Биналар санитар-гигиена, янгынга 

каршы таләпләргә һәм куркынычсызлык техникасы таләпләренә җавап бирергә 

тиеш.  

Үзәк ӛчен оператив Идарәдә беркетелгән мӛлкәтне тартып алу гамәлдәге 

законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм очракларда гына рӛхсәт ителә.  

8.2. Үзәкне финанслау тиешле бюджет акчалары хисабына башкарыла. 

Акчаларны тоту билгеләнгән тәртиптә расланган чыгымнар сметаларына катгый 

туры китереп башкарыла.  

8.3. Ӛстәмә бюджеттан тыш финанслау чыганаклары булып түбәндәгеләр  

тора: максатчан фондлардан кергән акчалар; бюджеттан тыш эшчәнлектән алынган 

акчалар; хәйрия кертемнәре һәм иганәләр; закон белән тыелмаган башка 

чыганаклар.  

8.4. Үзәк учреждениеләр, предприятиеләр, оешмалар һәм физик затлар белән 

килешүләр буенча, ләкин тӛп эшчәнлекләренә зыян китермичә, түләүле ӛстәмә 

хезмәтләр күрсәтә ала.  

Түләүле хезмәтләр, Учредитель раслаган түләүле хезмәтләр турындагы 

нигезләмә нигезендә күрсәтелә. Бушлай һәм түләүле хезмәтләр нисбәте Үзәк яки 

Гамәлгә куючы тарафыннан билгеләнә. Түләүле хезмәтләргә мәҗбүри рәвештә 14 

яшькә кадәрге балалар һәм 30 яшьтән ӛлкәнрәк  кешеләр  белән үткәрелгән чаралар 

керә. Түләүле хезмәтләрдән кергән табыш үзәк эшчәнлеген (шул исәптән хезмәт 

хакын) үстерүгә һәм камилләштерүгә юнәлтелә. 



8.5. Үзәк үз йӛкләмәләре буенча үз карамагында булган акчалар чикләрендә 

җавап бирә. Үзәк йӛкләмәләре буенча акча җитмәгән очракта Гамәлгә куючы 

Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә җавап бирә.  

 

IX. Исәп һәм хисап 
 

9.1. Үзәкнең эше перспективалы, агымдагы планнар һәм оешма, гамәлгә 

куючы белән килештерелгән эш расписаниесе нигезендә башкарыла. 

9.2. Белгечләрнең эшен исәпкә алу билгеләнгән формада башкарыла. 

9.3. Үзәк учреждениенең яисә Гамәлгә куючының таләпләре нигезендә башка 

документацияне алып бара. 

9.4. Үзәк мәгълүмати-аналитик, статистик һәм бухгалтерлык хисапларын 

билгеләнгән срокларда бирә, ел саен учреждение, гамәлгә куючы алдында финанс-

хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисап тота. 

 

X. Үзәкнең эшчәнлеген туктату 
 

10.1. Үзәкнең эшчәнлеге Учреждениене гамәлгә куючы яки суд карары 

буенча аны үзгәртеп кору яки бетерү белән бәйле рәвештә туктатыла. 

10.2. Үзәкне ликвидацияләү Учредитель яисә ликвидацияләү турында карар 

кабул иткән орган тарафыннан билгеләнгән (дәүләт теркәвен гамәлгә ашыручы 

орган белән килештереп) ликвидация комиссиясе тарафыннан башкарыла. 

10.3. Юридик зат статусына ия булган үзәкне юкка чыгарганда Үзәкнең 

мӛлкәте Гамәлгә куючыга тапшырыла. 

10.4. Үзәкне юкка чыгару, Татарстан Республикасының тиешле муниципаль 

берәмлеге администрациясе белән килешмичә гамәлгә ашырыла алмый. 

10.5. Үзәкне юкка чыгару турында Гамәлгә куючы администрацияне 

ликвидацияләүгә ӛч ай кала кисәтергә тиеш. 


