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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Шецшецэр авыл
жирлегенец архив фондларын формалаштыру турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елнын 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон Ьзм
«Россия Федерациясендэ Архив эше турында» 2004 елныц 22 октябрендэге
125-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында архив эше
турында» 2017 елныц 20 июлендэге 63-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы, Шецшецэр авыл жирлеге Уставыныц 5 Ьэм 47
статьялары нигезендэ Шецшецэр авыл жирлеге Советы карар кылды:
1. Шецшецэр авыл жирлегенец архив фондларын формалаштыру турындагы
нигезлэмэне расларга.
2. Элеге карар рэсми басылып чыккан (халыкка житкерелгэн) коненнэн соц
икенче кенне уз кеченэ керэ.
3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматынын рэсми
порталында (ргауоТаШгвЫп.ги), Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районыныц рэсми сайтында (Ьаказц^аШап.ги) халыкка игълан итэргэ
(бастырып чыгарырга).
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.
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Татарстан Республикасы Баллам муниципаль районы Шеншецэр авыл
жирлегенен, архив фондларын формалаштыру турында Нигезлэмэ
1. Гомуми нигезлэмэлэр
1. Элеге Нигезлэмэ «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендэ Архив эше турында» 2004 елныц 22
октябрендэге 125-ФЗ номерлы Федераль законнар (алга таба - Федераль
закон), «Татарстан Республикасында архив эше турында» 2017 елныц 20
июлендэге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ
Татарстан Республикасы Баллам муниципаль районы Шеншецэр авыл
жирлегенен архив фондын формалаштыру максатларында эшлэнде.
2. Нигезлэмэдэ кулланыла торган теп тешенчэлэр Ьэм терминнар:
-жирлекнец архив фондлары астында Татарстан Республикасы
халыкларыныц тарихи-мэдэни мирасыныц аерылгысыз елеше булган, даими
сакланылырга тиешле Ьэм Россия Федерациясе Архив фондыныц состав
елеше булып торган, жэмгыятьнец матди Ьэм рухи тормышын чагылдыручы,
тарихи, фэнни, социаль, икътисадый, сэяси Ьэм мэдэни эЬэмияткэ ия булган,
тарихи-мэдэни мирасныц аерылгысыз елеше булган Ьэм даими
сакланылырга тиешле Ьэм Россия Федерациясе Архив фондыныц состав
елеше булып торучы архив документларыныц тарихи барлыкка килгэн Ьэм
даими тулыланган жыелмасы ацлашыла.;
- элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган башка тешенчэлэр Ьэм
терминнар Федераль законда билгелэнгэн мэгънэдэ кулланыла.
2. Архив фондларын формалаштыру
3. Ж^ирлекнец архив фондлары район муниципаль архивында даими
сакланырга тиеш.
4. Шеншецэр авыл жирлегенен архив фондларын формалаштыру
Шеншецэр авыл жирлегенен жирле узидарэ органнары, муниципаль
оешмалар тарафыннан Балтач муниципаль районы муниципаль архивы Ьэм
аныц оештыру-методик житэкчелеге белэн килештерелгэн срокларда гамэлгэ
ашырыла.

5. Жирлекнец архив фондларын сыйфатлы итеп формалаштыру, архив
документларын саклау срокларын утэу максатыннан жирле узидарэ
органнары, муниципаль оешмалар, Музейлар Ьэм китапханэлэр:
5.1. эш номенклатураларын район муниципаль архивына эшлилэр Ьэм
жибэрэлэр;
5.2. даими Ьэм озак вакытлы (10 елдан артык) саклау эшлэре, шул
исэптэн шэхси состав буенча район муниципаль архивына Документлар този
Ьэм тапшыралар;
5.3. район муниципаль архивына сакланырга тиеш булмаган
документларны юк иту турында актлар този Ьэм жибэрэ;
5.4. жирлекнец архив фондлары документларына фэнни-белешмэ
аппаратын булдыралар Ьэм тулыландыралар;
5.5. архив документларыньщ сакланышын тээмин итэлэр, шул исэптэн
шэхси состав буенча да, аларны саклау вакыты дэвамында.
6. Дирле узидарэ органнары, муниципаль оешмалар, Музейлар Ьэм
китапханэлэр жирлекнец архив фондларын формалаштыру ечен кирэкле
финанс, матди-техник Ьэм башка шартларны тээмин итэргэ, архив
документларын саклауныц норматив талэплэренэ жавап бирэ торган
булмэлэрне бирергэ бурычлы.
3. Муниципаль район архивына документлар тапшыру тэртибе
7. Жирле узидарэ органнары, муниципаль оешмалар, Музейлар Ьэм
китапханэлэрнец документлары, аларны вакытлыча саклау вакыты чыккач,
район муниципаль архивына даими саклауга тапшырыла.
8. Шецшецэр авыл жирлеге администрациясе, муниципаль оешмалар
билгелэнгэн кагыйдэлэргэ туры китереп, муниципаль архивларга сайлап алу,
эзерлэу Ьэм тапшыруны тээмин итэлэр. Архив документларын даими
саклауга сайлап алу, эзерлэу Ьэм тапшыру, шул исэптэн аларны тэртипкэ
китеру Ьэм транспортлау белэн бэйле барлык эшлэр дэ документларны
тапшыручы органнар Ьэм оешмалар акчалары хисабына башкарыла.
9. Даими саклау документларын тапшыру, муниципаль район Хакимияте
карары белен расланган план-графикка ярашлы, ведомство саклау сроклары
чыккач, тиешле фэнни-белешмэ аппараты белен тэртипле хэлдэ башкарыла.
Документларны даими саклауга вакытыннан алда тапшыру документларны
югалту (юк иту) куркынычы янаганда, шулай ук жирлек хакимияте утенече
буенча башкарылырга момкин.
10. Документларны вакытлыча саклау сроклары, муниципаль архив белэн
килешенеп, документларны практик куллану кирэк булган очракта,
озайтылырга момкин.

11. Оешмалар эшчэнлегендэ барлыкка килэ торган типик идарэ
документлары исемлеге нигезендэ, шэхси состав буенча документлар,
хезмэткэрлэрнец шэхси эшлэре, хезмэт килешулэре, хезмэткэрлэрнец шэхси
карточкалары, хужалык кенэгэлэре Ь.б.) 75 ел дэвамында Шецшецэр авыл
жирлеге администрациясендэ, муниципаль оешмаларда саклана, э аннары
муниципаль район муниципаль архивына саклауга тапшырыла.
12. Муниципаль оешмаларны узгэртеп корганда архив документлары
тэртипле хэлдэ узгэртеп корыла торган оешмаларныц хокук дэвамчылары
тарафыннан тапшырыла. Шул ук вакытта муниципаль оешмаларны элеге
оешмаларныц милек рэвешлэре узгэргэн очракта, архив документлары яца
барлыкка килгэн оешмаларга-хокукый дэвамчыларга элеге оешмалар Ьэм
тиешле муниципаль архив арасындагы шартнамэлэр нигезендэ вакытлыча
саклауга тапшырылырга момкин.
13. ЖДрлекнец жирле узидарэ органнарын, муниципаль оешмаларны
бетергэндэ, шэхси состав буенча документлар, шулай ук вакытлыча саклау
вакыты чыкмаган архив документлары муниципаль районный муниципаль
архивына саклауга тэртипле рэвештэ керэ.
14. Документларны даими саклауга кабул иту эшлерне кабул иту-тапшыру
акты белен авыл Дирлеге хакимияте Нем муниципаль район архивы
тарафыннан оформить ителе.
15. Документлар белэн бергэ оч носхэ опись тапшырыла, бер несхэсе авыл
жирлеге хакимиятендэ кала.
4. Архив документларын куллану
16. Шецшецэр авыл жирлегенец жирле узидарэ органнары, муниципаль
оешмалар, муниципаль берэмлеклэр, музей Ьэм китапханэлэр, аларда тиешле
архив документлары булган очракта, файдаланучыга билгелэнгэн тэртиптэ
рэсмилэштерелгэн архив белешмэлэрен яки гражданнарны социаль яклауга
бэйле архив документларыныц кучермэлэрен, шулай ук Россия Федерациясе
законнары нигезендэ ташламалар Ьэм компенсациялэр алуны куздэ тоткан
кучермэлэрен тулэусез бирергэ тиеш.

