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Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты
җитҽкчесе вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү турында
Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советының вҽкалҽтлҽре
чоры тҽмамлануга бҽйле рҽвештҽ, "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында" 131-ФЗ номерлы Федераль законның 37
ст., «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» Татарстан Республикасы
Законының 26 ст., Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Уставына
таянып,
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Советы
карар итте:
1. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты
җитҽкчесе вазыйфасын билҽүгҽ конкурс игълан итҽргҽ.
2. Конкурска документларны кабул итү 2020 елның 22 сентябреннҽн алып 2020
елның 11 октябренҽ кадҽр Югары Ослан муниципаль район Советы бинасында
түбҽндҽге адрес буенча башкарыла: Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 18 йорт,
Югары Ослан муниципаль районы Советының оештыру бүлеге начальнигы кабинеты
8 сҽгатьтҽн 16 сҽгатькҽ кадҽр, һҽр көнне, шимбҽ һҽм якшҽмбедҽн кала, тел.2-22-25.
3. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты
җитҽкчесе вазыйфасына кандидатураларны карау өчен 6 кешедҽн торган конкурс
комиссиясе составын 1 кушымта нигезендҽ расларга.
4. Конкурс комиссиясе 2020 нче елның 12 нче октябреннҽн 2020 нче елның 14
нче октябренҽ кадҽр Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасына кандидатларны конкурс нигезендҽ
сайлап алу һҽм 2020 нче елның 15 нче октябреннҽн дҽ соңга калмыйча Югары Ослан
муниципаль районы Советына кандидатлар турында мҽгълүмат һҽм конкурс
нҽтиҗҽлҽрен тҽкъдим итҽргҽ тиеш.
5. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты
җитҽкчесе белҽн контракт проектын 2 нче кушымта нигезендҽ расларга.
6. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталында һҽм Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында
урнаштырырга.

7. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам.

Совет рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге башлыгы

А. И. Матвеева

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Советының
2020 елның 21 сентябрендҽге
1-12 номерлы карарына
1 нче кушымта
Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасына
кандидатураны карау өчен конкурс комиссиясе
СОСТАВЫ
Конкурс комиссиясе рҽисе
1.
Осянин Сергей Викторович - Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы
урынбасары;
Конкурс комиссиясе рҽисе урынбасары
2. Радионов Игорь Владимирович - Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл
җирлеге башлыгы урынбасары;
Конкурс комиссиясе секретаре
3. Сөлҽйманова Зөһрҽ Дилбҽр кызы - Югары Ослан муниципаль районы Советының
оештыру бүлеге начальнигы.
Конкурс комиссиясе ҽгъзалары
4. Скареднова Надежда Геннадьевна - Югары Ослан муниципаль районы
башлыгының коррупциягҽ каршы тору буенча ярдҽмчесе;
5. Карпухин Павел Евгеньевич - 7 нче сайлау округы буенча Макыл авыл җирлеге
Советы депутаты;
6. Ҽхтҽмова Вероника Валерьевна - 9 нчы номерлы сайлау округы буенча Макыл
авыл җирлеге Советы депутаты.

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Советының
2020 елның 21 сентябрендҽге
1-12 номерлы карарына
2 нче кушымта

Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн контракт проекты
«___» _______ 2020 ел
"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары
турында" Федераль закон, "Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында"
Татарстан Республикасы Законы, Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл
җирлеге Уставы нигезендҽ эш итүче, Югары Ослан муниципаль районының Макыл
авыл
җирлеге
башлыгы
А.И.Матвеева
бер
яктан,
һҽм
____________________________ (фамилиясе, исеме, атасының исеме), Югары
Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советының 2020 нче елның 21нче
сентябрендҽге 1-12 нче номерлы карары белҽн Югары Ослан муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесе вазифасына билгелҽнгҽн һҽм алга таба Макыл авыл
җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе (алга таба - Башкарма комитет җитҽкчесе)
дип аталучы, икенче яктан,түбҽндҽгелҽр турында ҽлеге контрактны төзеделҽр.
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Ҽлеге контракт Башкарма комитет җитҽкчесе һҽм җирле үзидарҽ органнары
арасында хезмҽт һҽм башка мөнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала, ҽлеге контракт якларының
законнар һҽм устав нигезендҽ хокукларын һҽм бурычларын билгели.
1.2. Башкарма комитет җитҽкчесе законнарда, Уставта һҽм ҽлеге контрактта
билгелҽнгҽн шартларда ҽлеге контракт гамҽлдҽ булган чорда Башкарма комитет
белҽн җитҽкчелек итү вазыйфаларын үз өстенҽ ала.
2. Контрактның төп шартлары
2.1. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советы (алга таба авыл җирлеге Советы) тарафыннан конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет
җитҽкчесе итеп билгелҽнҽ.
2.2. Башкарма комитет җитҽкчесе муниципаль хезмҽткҽр булып тора һҽм
Башкарма комитетны җитҽкли.
2.3. Башкарма комитет җитҽкчесе үз эшчҽнлегендҽ җирлек Советына һҽм җирлек
Башлыгы контролендҽ һҽм аңа хисап тота.
2.4. Ҽлеге контракт буенча эш Башкарма комитет җитҽкчесе өчен төп булып
тора.
2.5. Башка шартлар

_____________________________________________________
.
3. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы өлешендҽ Башкарма
комитет җитҽкчесенең хокуклары һҽм бурычлары
3.1. Башкарма комитет җитҽкчесенең хокуклары һҽм бурычлары законнар, устав,
башка муниципаль хокукый актлар һҽм ҽлеге контракт белҽн билгелҽнҽ.
3.2. Башкарма комитет җитҽкчесе:
3.2.1. Башкарма комитет эшчҽнлеге белҽн бер үк вакытта җитҽкчелек итҽ һҽм
Башкарма комитет тарафыннан аның компетенциясенҽ кергҽн вҽкалҽтлҽрне
башкаруы өчен җирлек Советы һҽм Җирлек башлыгы алдында шҽхси җаваплылык
тота;
3.2.2. җирлек Советы, Башлык, башка җирле үзидарҽ органнары, шул исҽптҽн
башка муниципаль берҽмлеклҽр, дҽүлҽт хакимияте органнары, гражданнар һҽм
оешмалар белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ Башкарма комитетны тҽкъдим итҽ;
3.2.3. җирлек Советы каравына җирлекнең комплекслы социаль-икътисади үсеш
планнары һҽм программалары проектларын һҽм аларның үтҽлеше турында
хисапларны тҽкъдим итҽ;
3.2.4. җирлек Советы раславына Башкарма комитет структурасы проектын,
Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең иң чик санын һҽм аларның хезмҽт өчен түлҽү
фондын кертҽ, Башкарма комитетның штат расписаниесен раслый, хезмҽткҽрлҽрнең
чик санын һҽм хезмҽткҽ түлҽү фондын билгели;
3.2.5. район Башлыгы белҽн килештереп, Башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасарын вазыйфадан азат итҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм Башкарма
комитетның башка хезмҽткҽрлҽрен вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ,
аларның эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата кызыксындыру һҽм
дисциплинар җаваплылык чараларын куллана;
3.2.6. җирлек акчалары белҽн расланган бюджет нигезендҽ эш итҽ, законнар
нигезендҽ җирлекнең бюджет һҽм башка счетларын ача һҽм яба;
3.2.7. Җирлек советына үз эшчҽнлеге һҽм Башкарма комитет эшчҽнлеге
нҽтиҗҽлҽре, шул исҽптҽн җирлек Советы тарафыннан куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
турында еллык отчетларны тҽкъдим итҽ;
3.2.8. халыкка даими рҽвештҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге турында хҽбҽр итҽ,
Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан гражданнарны кабул итүне оештыра,
айга бер тапкыр гражданнарны кабул итҽ, гражданнарның тҽкъдимнҽрен,
гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый, алар буенча карарлар кабул итҽ;
3.2.9. дҽүлҽт һҽм башка органнарда җирлек мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү һҽм
яклау буенча чаралар күрҽ, Башкарма комитет исеменнҽн судка гариза бирҽ,
ышанычнамҽлҽр бирҽ;
3.2.10. законнар, устав, җирлек Советы карарлары һҽм ҽлеге контракт нигезендҽ
башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе җирлек исеменнҽн милек һҽм башка
хокукларны һҽм вазифаларны сатып алырга һҽм гамҽлгҽ ашырырга, судта
ышанычнамҽсез чыгыш ясарга хокуклы.
3.4. Башкарма комитет җитҽкчесе федераль законнар, Татарстан Республикасы
законнары, җирлек Советының устав, норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн
вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр һҽм федераль законнар һҽм
Татарстан Республикасы законнары белҽн җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган
аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча Башкарма

комитет карарларын, шулай ук Башкарма комитетның Башкарма комитет эшен
оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча боерыкларын чыгара.
3.5. Башка хокуклар
_______________________________________________________
3.6. Башкарма комитет җитҽкчесе тиеш:
3.6.1.
Россия
Федерациясе
Конституциясен,
Татарстан
Республикасы
Конституциясен, федераль законнарны һҽм Татарстан Республикасы законнарын,
Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив-хокукый
актларын, устав һҽм башка муниципаль хокукый актларны үтҽргҽ, җирлек Советы һҽм
җирлек Башлыгы карарларын үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ;
3.6.2.
гражданнарның
һҽм
оешмаларның
хокукларын
һҽм
законлы
мҽнфҽгатьлҽрен үтҽүне һҽм яклауны тҽэмин итү;
3.6.3. җирлек Башлыгы, җирлек Советы, башка җирле үзидарҽ органнары белҽн
законнарда, Уставта, башка муниципаль хокукый актларда һҽм ҽлеге контрактта
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм рҽвешлҽрдҽ үзара хезмҽттҽшлекне гамҽлгҽ ашырырга;
3.6.4. үз вазыйфаларын намус белҽн үтҽргҽ;
3.6.5. үз хезмҽт бурычларын үтҽү өчен кирҽкле квалификация дҽрҽҗҽсен саклап
калырга;
3.6.6. дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка
серлҽрне тҽшкил итүче белешмҽлҽрне, шулай ук үз вҽкалҽтлҽренең үтҽлеше белҽн
бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн гражданнарның
шҽхси тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки аларның намусына һҽм
абруена кагылышлы белешмҽлҽрне таратмаска;
3.6.7. закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽрне һҽм
тыюларны үтҽргҽ;
3.6.8. Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ үзе һҽм гаилҽ
ҽгъзалары турында белешмҽлҽрне тапшырырга;
3.6.9. дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа бирелгҽн вҽкалҽтлҽрне
үтҽү өчен сакларга.
3.7. Үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда Башкарма комитет җитҽкчесе
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы очракларын булдырмаска тиеш.
Мҽнфҽгатьлҽр конфликты дигҽндҽ, Башкарма комитет җитҽкчесенең шҽхси
кызыксынуы аның вазыйфаи бурычларын объектив үтҽвенҽ йогынты ясый яисҽ
йогынты ясый ала торган һҽм шул ук вакытта Башкарма комитет җитҽкчесенең шҽхси
кызыксынуы
һҽм
гражданнарның,
оешмаларның,
җҽмгыятьнең,
Россия
Федерациясенең, Татарстанның, муниципаль берҽмлекнең законлы мҽнфҽгатьлҽре
арасында каршылык килеп чыгарга яисҽ килеп чыгарга мөмкин булган,
гражданнарның, оешмаларның, җҽмгыятьнең, Татарстан Республикасының, авыл
җирлегенең законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ зыян китерергҽ сҽлҽтле вҽзгыять аңлашыла.
Башкарма комитет җитҽкчесенең шҽхси кызыксынуы белҽн Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан акчалата яисҽ натураль рҽвештҽ керемнҽр (нигезсез баю),
турыдан-туры Башкарма комитет җитҽкчесе, аның гаилҽ ҽгъзалары һҽм туганлык яки
туганлыкта булган башка затлар (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалар, шулай ук
бертуганнар, апалар, ата-аналар, ир белҽн хатын һҽм балалар), шулай ук Башкарма
комитет җитҽкчесе белҽн финанс яки башка йөклҽмҽлҽренҽ бҽйле булган гражданнар
яки оешмалар өчен керем алу мөмкинлеге аңлашыла.
Башкарма комитет җитҽкчесенең мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ
ала торган шҽхси кызыксынуы барлыкка килгҽн очракта, Башкарма комитет
җитҽкчесе бу хакта язмача хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый конфликтны булдырмау буенча
чаралар күрергҽ тиеш.

3.8. Башкарма комитет җитҽкчесе законнарда, Уставта, башка муниципаль
хокукый актларда, ҽлеге контрактта билгелҽнгҽн башка бурычларны үтҽргҽ тиеш.
3.9. Башкарма комитет җитҽкчесе үз вҽкалҽтлҽрен тормышка ашырганда җирлек
мҽнфҽгатьлҽрендҽ эш итҽргҽ, үз хокукларын тормышка ашырырга һҽм
вазыйфаларын намус белҽн һҽм акыл белҽн башкарырга тиеш.
3.10. Башка бурычлар ________________________________________________
4. Федераль законнар һҽм законнар белҽн җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган
аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы өлешендҽ башкарма
комитет җитҽкчесенең хокуклары һҽм бурычлары
4.1. Җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашырганда Башкарма комитет җитҽкчесе хокукка ия:
4.1.1. федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн
билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне, шулай ук федераль башкарма хакимият органнары һҽм
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан кабул ителгҽн
норматив хокукый актлар, федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы
законнарында билгелҽнгҽн очракларда, ҽлеге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар, шулай ук Башкарма комитет эшен оештыру
мҽсьҽлҽлҽре буенча күрсҽтмҽлҽр чыгарырга, аның үтҽлеше аерым дҽүлҽт
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽк булган Башкарма комитет эшен оештыру
мҽсьҽлҽлҽре буенча күрсҽтмҽлҽр чыгарырга;
4.1.2. федераль башкарма хакимият органнарыннан, аларның территориаль
органнарыннан федераль законнар белҽн җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган
аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле мҽгълүматны соратып
алырга;
4.1.3. Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте башкарма органнарыннан һҽм
аларның территориаль органнарыннан җирле үзидарҽ органнарына Татарстан
Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ
ашыру өчен кирҽкле мҽгълүматны соратып алырга;
4.1.4. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибе турында, шулай ук
аларның үтҽлешен кирҽкле матди ресурслар һҽм финанс чаралары белҽн тҽэмин итү
турында тҽкъдим белҽн Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарына
мөрҽҗҽгать итҽргҽ;
4.1.5. җирлек Советына Уставта каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ үзлҽренҽ
тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен үз матди
ресурсларыннан һҽм финанс чараларыннан өстҽмҽ файдалану турында тҽкъдимнҽр
кертергҽ;
4.1.6. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча законнар
талҽплҽрен бозуларны бетерү турында вҽкалҽтле дҽүлҽт органнары күрсҽтмҽлҽренҽ
суд тҽртибендҽ шикаять бирү;
4.1.7. федераль законнар яисҽ Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ
аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен бирүне күздҽ тоткан башка хокуклардан файдаланырга.
4.2. Җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашырганда башкарма комитет җитҽкчесе бурычлы:
4.2.1. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле Башкарма
комитет эшен оештырырга;
4.2.2. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру
өчен бирелгҽн матди ресурсларның һҽм финанс чараларының, шулай ук җирле
үзидарҽ органнары тарафыннан ҽлеге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен өстҽмҽ

кулланылучы үз матди ресурсларының һҽм финанс чараларының сакланышын һҽм
максатчан кулланылышын тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар күрергҽ;
4.2.3. җирле үзидарҽ органнарына аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре тапшырылган
федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн
нигезлҽмҽлҽр нигезендҽ һҽм үтҽү йөзеннҽн чыгарылган муниципаль хокукый актлар
турында Россия Федерациясенең вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына һҽм (яисҽ)
Татарстан Республикасының вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына белешмҽлҽр бирергҽ;
4.2.4. федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирле үзидарҽ органнарына
аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре тапшырылган Россия Федерациясенең вҽкалҽтле дҽүлҽт
органнарына ҽлеге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру турында хисап бирергҽ;
4.2.5. җирле үзидарҽ органнарына аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре, ҽлеге
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру турында хисап бирелүче Татарстан Республикасы
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасының вҽкалҽтле дҽүлҽт
органнарына тапшырырга;
4.2.6. федераль законнар белҽн җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган
аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны тикшереп торуда Россия Федерациясе
дҽүлҽт хакимияте органнарына ярдҽм итҽргҽ;
4.2.7. җирле үзидарҽ органнарына Татарстан Республикасы законнары белҽн
тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны тикшереп торуда
Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарына ярдҽм итҽргҽ;
4.2.8. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ җирле үзидарҽ органнарының яисҽ җирле
үзидарҽнең вазыйфаи затларының федераль законнар белҽн җирле үзидарҽ
органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре
буенча федераль законнар талҽплҽрен Россия Федерациясе дҽүлҽт органнарының
язма күрсҽтмҽлҽрендҽ күрсҽтелгҽн талҽплҽрен бетерүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар
күрергҽ;
4.2.9. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ җирле үзидарҽ органнарының яисҽ җирле
үзидарҽнең вазыйфаи затларының Татарстан Республикасы законнары белҽн җирле
үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру
мҽсьҽлҽлҽре буенча Татарстан Республикасы законнары талҽплҽрен Татарстан
Республикасы дҽүлҽт органнарының язма күрсҽтмҽлҽрендҽ күрсҽтелгҽн бозуларны
бетерүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар күрергҽ;
4.2.10. аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга талҽп ителҽ торган финанс
чыгымнарын исҽп-хисаплауны вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарына тапшырырга;
4.2.11. җирле үзидарҽ органнары тарафыннан аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыруны туктату турында федераль законнарда һҽм Татарстан
Республикасы законнарында билгелҽнгҽн срокларда матди ресурсларны һҽм
файдаланылмаган финанс чараларын кире кайтарырга;
4.2.12. федераль законнарда яисҽ Татарстан Республикасы законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм шартлар туганда, җирле үзидарҽ органнарына аерым
дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре бирелгҽн, җирле үзидарҽ органнары тарафыннан аларны
гамҽлгҽ ашыруны туктатуга юнҽлдерелгҽн чаралар күрергҽ.
5. Башлыкның хокуклары һҽм бурычлары
5.1. Башлык хокуклы:
1.1. Башкарма комитет җитҽкчесеннҽн үз бурычларын үтҽгҽндҽ Россия
Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы Конституциясен, федераль
законнарны, Татарстан Республикасы законнарын, Россия Федерациясенең һҽм

Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актларын, уставны, җирлек
Советы һҽм җирлек башлыгы карарларын үтҽүне талҽп итҽргҽ;
5.1.2. үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан
мҽҗбүри үтҽлергҽ тиешле йөклҽмҽлҽр бирү;
5.1.3. Башкарма комитет җитҽкчесеннҽн район Башлыгы, Совет вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле бҽялҽмҽлҽрне, документларны, белешмҽ һҽм башка
мҽгълүматны, шул исҽптҽн соратып алына торган яисҽ килешенгҽн вакытка
тапшырылырга тиешле Башкарма комитет эшчҽнлеген контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыруга бҽйле рҽвештҽ, соратып алырга;
5.1.4. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ законнар һҽм муниципаль хокукый актлар
нигезендҽ кызыксындыру чараларын кулланырга;
5.1.5. Башкарма комитет җитҽкчесен законнар нигезендҽ хезмҽт вазыйфаларын
үтҽмҽгҽн һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен дисциплинар җаваплылыкка тартырга;
5.1.6. Башкарма комитет җитҽкчесе ҽлеге контракт шартларын бозган өчен җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы өлешендҽ ҽлеге контрактны
вакытыннан алда өзү турында судка мөрҽҗҽгать итҽргҽ;
5.1.7. Башка хокуклар
_____________________________________________________
5.2. Башкарма комитет җитҽкчесенең законнарда, муниципаль хокукый актларда
һҽм ҽлеге контрактта каралган хокукларын һҽм гарантиялҽрен тормышка ашыруны
тҽэмин итү буенча чаралар күрҽ.
5.3. Башлык, медицина бҽялҽмҽсе нигезендҽ, аларның вазыйфаи бурычларын
үтҽү өчен, федераль законнар һҽм башка норматив хокукый актлар белҽн вҽкалҽтле
органнар һҽм вазыйфаи затлар талҽплҽре буенча, законнарда каралган башка
очракларда, Башкарма комитет җитҽкчесе билҽгҽн вазыйфасыннан (вазыйфаи
бурычларын башкаруга юл куймаска) читлҽштерергҽ тиеш.
5.4. Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн хезмҽттҽшлек итү буенча башка
вҽкалҽтлҽр законнар, устав һҽм башка муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.
6. Башкарма комитет җитҽкчесенең эш вакыты һҽм хезмҽт өчен түлҽү
6.1. Башкарма комитет җитҽкчесенҽ гамҽлдҽге законнар һҽм җирлек Советы
карарлары нигезендҽ акча түлҽнҽ.
6.2. Башкарма комитет җитҽкчесенең вазифа оклады күлҽме, инфляция (куллану
бҽялҽре) дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып, тиешле елга җирлек бюджеты нигезендҽ ел саен
арта (индексациялҽнҽ). Вазыйфаи оклад күлҽмен арттыру (индексациялҽү) турында
карар район башлыгы тарафыннан кабул ителҽ.
6.3. Башкарма комитет җитҽкчесе үз эшчҽнлеген нормага салынмаган хезмҽт
көне шартларында башкара.
7. Башкарма комитет җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакыты
7.1. Башкарма комитет җитҽкчесе ҽлеге контракт төзелгҽн көннҽн үз
вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыра башлый.
Ҽлеге контракт Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасына затны билгелҽп кую
турында Карар кабул иткҽн муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре
срогы (яңа чакырылыш муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы эшли
башлаганчыга кадҽр) төзелҽ һҽм _____________тҽшкил итҽ.
7.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатыла:
7.2.1. үлем очрагында;

7.2.2. үз телҽге белҽн отставкага китсҽ;
7.2.3. ҽлеге контрактның законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ өзелүе;
7.2.4. "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында" Федераль законның 74 статьясы нигезендҽ вазыйфадан читлҽштерү;
7.2.5. суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез яисҽ чиклҽнгҽн эшкҽ яраклы дип тану;
7.2.6. суд тарафыннан хҽбҽрсез югалган дип тану яки вафат булган дип игълан
итү;
7.2.7. аңа карата судның гаеплҽү карары закон көченҽ керүе;
7.2.8. Россия Федерациясеннҽн читкҽ даими яшҽү урынына чыгу;
7.2.9. Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил гражданы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил гражданлыгын туктату,
аның нигезендҽ чит ил гражданы чит дҽүлҽт органнарына сайланырга, аларга чит
дҽүлҽт гражданлыгы алырга йҽ яшҽүгҽ рөхсҽт яисҽ Россия Федерациясе
гражданының Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы булып
тормаган чит ил дҽүлҽте территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслый торган башка
документ яисҽ башка документ алырга хокуклы, аның нигезендҽ чит ил гражданлыгы
булган Россия Федерациясе гражданы җирле үзидарҽ органнарына сайланырга
хокуклы;
7.2.10. хҽрби хезмҽткҽ чакырылу яки аны алыштыручы альтернатив граждан
хезмҽтенҽ җибҽрү;
7.2.11. җирлекне үзгҽртеп кору, "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 13 статьясындагы 3,
4 - 7 өлешлҽре нигезендҽ, шулай ук җирлек бетерелгҽн очракта;
7.2.12. җирлекнең шҽһҽр округы белҽн берлҽшүенҽ бҽйле рҽвештҽ җирлекнең
статусын югалтуы;
7.2.13. җирлек чиклҽренең үзгҽрүе яки җирлекнең шҽһҽр округы белҽн берлҽшүе
нҽтиҗҽсендҽ килеп чыккан сайлаучыларның саны 25 проценттан арткан булуы;
7.2.14. Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфаларын башкаручы вазыйфасына
керешүе.
7.3. Җирлек Советының вҽкалҽтлҽре вакыты чыкканнан соң яисҽ аның
вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылганнан соң, Башкарма комитет җитҽкчесе үз
вҽкалҽтлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Башкарма комитетның яңа җитҽкчесе
билгелҽнгҽнче һҽм аның белҽн контракт төзгҽнче гамҽлгҽ ашыруны дҽвам итҽ.
8. Якларның җаваплылыгы
8.1. Ҽлеге контракт шартларын үтҽмҽгҽн һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен яклар
гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җаваплы.
8.2. Башкарма комитет җитҽкчесе үз гаебе белҽн җирлеккҽ, Башкарма комитетка
китерелгҽн зыян өчен тулы матди җаваплылык тота. Ҽлеге җаваплылык тиешле суд
карары нигезендҽ йөклҽнҽ.
8.3. Башкарма комитет җитҽкчесе федераль законнар һҽм Татарстан
Республикасы законнары белҽн җирле үзидарҽ органнарына бирелгҽн аерым дҽүлҽт
вҽкалҽтлҽрен җирлеккҽ бүлеп бирелгҽн матди ресурслар һҽм финанс чаралары
чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырмаган яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен федераль законнар
нигезендҽ җавап тота.
8.4. Башлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу чорында Башкарма комитет
җитҽкчесенең билҽгҽн вазыйфасыннан (вазыйфаи бурычларын башкаруга юл
куймаска) читлҽштерергҽ хокуклы. Шул ук вакытта Башкарма комитет җитҽкчесенҽ
билҽгҽн вазыйфасыннан читлҽштерүнең барлык вакытына акчалата түлҽү саклана.

9.5. Башка шартлар _____________________________________________________
9. Контрактны үзгҽртү һҽм өзү. Бҽхҽслҽрне хҽл итү
9.1. Һҽр як икенче як алдына ҽлеге контрактны үзгҽртү (төгҽллҽштерү) яки өстҽү
турындагы мҽсьҽлҽне куярга хокуклы, алар, җирлек Советы карары белҽн
расланганнан соң, контрактка кушып бирелҽ торган өстҽмҽ килешү белҽн
рҽсмилҽштерелҽ.
9.2. Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн контракт яклар килешүе буенча яки
гариза нигезендҽ суд тҽртибендҽ өзелергҽ мөмкин:
9.2.1. Җирлек Советы яисҽ җирлек Башлыгы-җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне
хҽл итүгҽ кагылышлы өлешендҽ, шулай ук Федераль законда каралган башка
очракларда контракт шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ;
9.2.2. Татарстан Республикасы Президенты - федераль законнар һҽм Татарстан
Республикасы законнары белҽн җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым
дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы өлешендҽ, шулай ук Федераль
законда каралган башка очракларда контракт шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ;
9.2.3. Башкарма комитет җитҽкчесе-җирле үзидарҽ органнары һҽм (яки)
Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан контракт
шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ.
9.3. Яклар ризалыгын күздҽ тоткан очракларда контрактны вакытыннан алда өзү
турындагы тҽкъдим, контрактны туктатуның фаразланган вакытына кадҽр ике айдан
да соңга калмыйча, башка якка язма рҽвештҽ җибҽрелергҽ тиеш.
9.4. Яклар арасындагы бҽхҽслҽр гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хҽл
ителҽ.
10. Контрактның гамҽлдҽ булу вакыты
10.1. Ҽлеге контракт ҽлеге контрактның 7.1 пункты нигезендҽ Башкарма комитет
җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре срогы чыккач, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Башкарма
комитетның яңа җитҽкчесен билгелҽгҽнчегҽ һҽм аның белҽн контракт төзүгҽ кадҽр
гамҽлдҽ була. Башкарма комитетның яңа җитҽкчесе белҽн контракт төзелгҽн көннҽн
ҽлеге контрактның гамҽлдҽ булуы туктатыла һҽм Башкарма комитет белҽн
җитҽкчелек итү вҽкалҽтлҽре Башкарма комитетның яңа җитҽкчесенҽ күчҽ.
10.2. Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн контракт аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы өлешендҽ аның вҽкалҽтлҽре срогы дҽвамында
гамҽлдҽ, лҽкин ҽлеге вҽкалҽтлҽрнең билгеле бер гамҽлдҽ булу срогы булса, аерым
дҽүлҽт вҽкалҽтлҽренең гамҽлдҽ булу срогыннан да артык түгел.
10.3. Ҽлеге контрактның гамҽлдҽ булуы башкарма комитет җитҽкчесенең
законнар һҽм ҽлеге контрактның 7.2 пункты нигезендҽ вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда
туктатылган көннҽн (ҽлеге контрактның 10.1 пункты белҽн билгелҽнгҽн сроктан алда)
туктатыла.
11. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре
11.1. Ҽлеге контракт яклар кул куйган көннҽн үз көченҽ керҽ.
11.2. Вҽкалҽтлҽр срогы тҽмамланганнан яисҽ вакытыннан алда вҽкалҽтлҽр
туктатылганнан соң Башкарма комитет җитҽкчесе кабул итү-тапшыру акты буенча
аның эшендҽге барлык мөхерлҽрне, штампларны, финанс һҽм башка документларны,

яңа билгелҽнгҽн Башкарма комитет җитҽкчесенҽ яисҽ аның вазыйфаларын
вакытлыча башкаручы затка сейфлар ачкычларын тапшырырга тиеш.
11.3. Ҽлеге контракт өч нөсхҽдҽ төзелгҽн, алар бер үк юридик көчкҽ ия, бер нөсхҽ
- Башкарма комитет җитҽкчесенең шҽхси эшендҽ, бер нөсхҽсе - Башлыкта, бер
нөсхҽсе - Башкарма комитет җитҽкчесендҽ саклана.
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Макыл авыл җирлеге башлыгы
_____________________________
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитет җитҽкчесе
__________________________________

