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Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы «Сэмэкэй авыл жирлеге» муниципаль
берэмлеге Советыныц архив фондларын формалаштыру турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон Ьэм «Россия
Федерациясендэ архив эше турында» 2004 елныц 22 октябрендэге 125-ФЗ номерлы
Федераль закон, «Татарстан Республикасында архив эше турында» 2017 елныц 20
июлендэге 63-TP3 номерлы Татарстан Республикасы Законы, Сэмэкэй авыл
жирлеге Уставы нигезендэ Тукай муниципаль районы Сэмэкэй авыл жирлеге
Советы
К АР АР БИРДЕ:
1. Сэмэкэй авыл жирлегенец архив фондларын формалаштыру турында
нигезлэмэне расларга.
2. Олеге карарны Сэмэкэй авыл жирлегенец мэгълумат стендларында
урнаштырып халыкка игълан итэргэ.
3. Олеге карарны Тукай муниципаль районыньщ рэсми сайтында йэм
Татарстан Республикасы рэсми хокукый мэгълумат порталында урнаштырырга.
4. Олеге карар утэлешен контрольдэ тотуны социаль мэсьэлэлэр, тезелеш,
торак-коммуналь хужалык йэм эйлэнэ-тирэ мохитне саклау буенча даими
комиссиягэ йеклэргэ.
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Сэмэкэй авыл жирлегенец архив фондларын формалаштыру турында
нигезлэмэ
1.

Гомуми нигезлэмэлр

1. Олеге Нигезлэмэ «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын
гомуми принциплары турында» 2003 елнын 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы,
«Россия Федерациясендэ архив эше турында» 2004 елнын 22 октябрендэге 125-ФЗ
номерлы Федераль законнар (алга таба текст буенча - Федераль закон), «Татарстан
Республикасында архив эше турында» 2017 елныц 20 июлендэге 63-TP3 номерлы
Татарстан Республикасы Законы нигезендэ Сэмэкэй авыл жирлеге архив фондыныц
архив документларын формалаштыру максатында эшлэнде.
2. Нигезлэмэдэ кулланыла торган топ тешен чэлэр йэм термин нар:
- жирлекнен архив фондлары дигэндэ жэмгыятьнен матди йэм рухи
тормышын чагылдыручы, тарихи, фэнни, соииаль, икътисадый, сэяси йэм мэдэни
эйэмияткэ ия, Татарстан Республикасы халыклары тарихи-мэдэни мирасыньщ
аерылгысыз елеше булган, даими сакланырга тиешле мэгълумат ресурсларына
кергэн Йэм Россия Федерациясе Архив фондыныц состав елеше булып торган архив
документлары жыелмасы ацлашыла;
- элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган башка тешенчэлэр йэм терминнар
Федераль законда билгелэнгэн мэгънэдэ кулланыла.
2. Архив фондларын формалаштыру

3. Жирлекнен архив фондлары район муниципаль архивында даими
сакланырга тиеш.
4. Сэмэкэй авыл жирлегенец архив фондларын формалаштыру Сэмэкэй авыл
жирлеге жирле узидарэ органнары, муниципаль оешмалар тарафыннан Татарстан
Республикасы Тукай муниципаль районы «Сэмэкэй авыл жирлеге» муниципаль
архивы йэм аныц оештыру-методик житэкчелеге бел эн килештерелгэн срокларда
гамэлгэ ашырыла.
5. Жирлекнен архив фондларын сыйфатлы итеп формалаштыру, архив
документларын саклау срокларын утэу максатыннан, жирле узидарэ органнары,
муниципаль оешмалар, музейлар йэм китапханэлэр:
5.1. эш номенклатурапарын эшлилэр йэм район муниципаль архивына
жибэрэлэр;
5.2. даими йэм озак вакытлы (10 елдан артык) саклана торган эшлэрнен, шул
исэптэн шэхси состав буенча, исемлеклэрен тезилэр йэм район муниципаль
архивына тапшыралар;

5.3. сакланырга тиеш булмаган документларны юк итутурында актлар тозилэр
йэм район муниципаль архивына килештеругэ жибэрэлэр;
5.4. жирлекнец архив фондлары документларына фэнни-белешмэ аппаратын
булдыралар Ьэм тулыландыралар;
5.5. архив документларынын, шул исэптэн шэхси состав буенча, саклау
вакыты дэвамында сакланышын тээмин италэр.
6. Жирле узидарэ органнары, муниципаль оешмалар, музейлар Иэм
китапханэлэр жирлекнен архив фондларын формалаштыру ечен киракле финанс,
матди-техник Иэм башка шартларны тээмин итэргэ, архив документларын
саклауныц норматив талэпларенэ жавап бира торган биналар бирергэ бурычлы.

3. Район муниципаль архивына документлар тапшыру тэртибе

7. Жирле узидарэ органнары, муниципаль оешмалар, музейлар Иэм
китапханэлэрнен документлары, аларны вакытлыча саклау вакыты чыккач, район
муниципаль архивына даими саклауга тапшырыла.
8. Сэмэкэй авыл жирлеге хакимияте, муниципаль оешмалар билгелэнгэн
кагыйдэлэр нигезендэ тэртипкэ салып, сайлап алу, эзерлэу Иэм муниципаль
архивларга тапшыруны тээмин итэлэр. Архив документларын даими саклауга
сайлап алу, эзерлэу Ьэм тапшыру, шул исэптэн аларны тэртипкэ китеру Ьэм
транспортировка белэн бэйле барлык эшлэр документларны тапшыручы органнар
11эм оешмалар акчалары хисабына башкарыла.
9. Даими саклау документларын тапшыру муниципаль район хакимияте
карары белэн расланган план-график нигезендэ ведомство саклау сроклары чыккач,
тиешле фэнни-белешмэ аппараты белен тэртипкэ салынган хэлдэ башкарыла.
Документларны даими саклауга вакытыннан алда тапшыру документларны югалту
(юк иту) куркынычы янаганда, шул ай у к жирлек хакимияте угенече буенча
башкарылырга момкин.
10. Документларны вакытлыча саклау сроклары, муниципаль архив белэн
килештерелеп, документларны практик куллану кирэк булган очракта озайтылырга
мамкин.
11. Оешмалар эшчэнлегендэ барлыкка килэ торган типик идарэ документлары
исемлеге нигезендэ шэхси состав буенча документлар, хезмэткэрлэрнен шэхси
эшлэре, хезмэт килешулэре, хезмэткэрлэрнен шэхси карточкалары, хужалык
кенэгэлэре Ь.б. 75 ел дэвамында Сэмэкэй авыл жирлеге хакимиятендэ, муниципаль
оешмаларда саклана, э аннары муниципаль районный муниципаль архивына
саклауга тапшырыла.
12. Муниципаль оешмаларны узгэртеп корганда, архив документлары
тэртипкэ салынган хэлдэ узгэртеп корыла торган оешмаларнын хокук
дэвамчыларына тапшырыла. Шул ук вакытта муниципаль оешмаларнын милек
рэвешлэре узгэртелеп муниципаль оешма узгэртеп корылган очракта, архив
документлары яца барлыкка килгэн оешмаларга - хокук дэвамчыларына элеге
оешмалар Ьэм тиешле муниципаль архив арасындагы шартнамэлэр нигезендэ
вакытлыча саклауга тапшырылырга мем кин.

13. Ждрлекнен жирле узидаро органнарын, муниципаль оешмаларны
бетергондэ, шохси состав буенча документлар, шулай ук вакытлыча саклау вакыты
чыкмаган архив доку ментл ары тортипкэ салынган хал до муниципаль районный
муниципаль архивына тапшырыла.
14. Даими саклауга документлар кабул иту жирлек администрациясе Ьом
муниципаль районный муниципаль архивы тарафыннан эшлор кабул иту-тапшыру
акты белой росмилоштерело.
15. Документлар белой берго оч несхо исемлек тапшырыла, бер несхосе авыл
жирлеге хакимиятендо кала.

4.

Архив документларын файдалану

16. Сомокой авыл жирлеге жирле узидаро органнары, муниципаль оешмалар,
музейлар йом китапханолор, аларда тиешле архив документлары булганда,
файдаланучыга билгелонгон тортипто роемилоштерелгон архив белешмолорен яисо
гражданнарны социаль яклау, аларны пенсия белой тоэмин иту белой бойле, шулай
ук Россия Федерациясе законнары нигезендо ташламалар йом компенсациялор
алуны куздо тоткан архив документларыньщ кучермолорен тулоусез бирерго тиеш.

