
Татарстан Республикасы 

Ҽлмҽт муниципаль районы Советы  

КАРАРЫ 

 

31 май 2018 ел                                                                                           №244 

            

Татарстан Республикасы Ҽлмҽт 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты турында Нигезлҽмҽ 

 

 «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында"гы 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан 

Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Уставы нигезендҽ, хокукый 

мониторинг тҽртибендҽ тҿзелгҽн,  

 

Ҽлмҽт муниципаль районы Советы КАРАР БИРҼ: 

 

1. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма 

комитеты турында Нигзлҽмҽне расларга (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитҽкчесе М.Н. Гыйрфановка йҿклҽргҽ. Татарстан Республикасы 

Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы Нигезлҽмҽне 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽвенҽ алганда мҿрҽҗҽгать итүче булырга тиеш. 

3. Район башкарма комитетының хокук идарҽсенҽ (Шҽйхулова Ф.Х.) ҽлеге 

карарны Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма 

комитеты турындагы нигезлҽмҽне теркҽгҽннҽн соң «Альметьевский вестник» 

газетасында бастырырга, «Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүматлар 

рҽсми порталында" (PRAVO.TATARSTAN.RU) һҽм Ҽлмҽт муниципаль районы 

сайтында урнаштырырга. 

4. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Советы карарлары 

үз кҿчен югалткан дип танырга: 

 - «Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма 

комитеты турындагы Нигезлҽмҽ» (№39, 3 февраль 2006 ел) 

 - «Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма 

комитеты турында Нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү хакында» (№269, 31 октябрь 

2008 ел); 

 - «Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма 

комитеты турындагы Нигезлҽмҽ»гҽ «Ҽлмҽт муниципаль районы Советының 

2006 елның 3 февралендҽге 39 номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында» 

(№185, 6 апрель 2012 ел). 

5. Нигезлҽмҽнең 2 бүлегендҽге 2.2 пунктының 4 пунктчасының 4 

абзацындагы үзгҽрешлҽр 2018 елның 30 декабреннҽн, «Россия Федерациясендҽ 

юл хҽрҽкҽтен оештыру турында һҽм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында»  2017 елның 29 декабрендҽге 443-ФЗ 

номерлы Федераль закон үз кҿченҽ керүне исҽпкҽ алып, барлыкка килгҽн хокук 



мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла»; Нигезлҽмҽнең 2 бүлегендҽге 2.2 пунктының 3 

пунктчасының 9 абзацы, «Җитештерү һҽм куллану калдыклары турында 

«Федераль законга һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2017 елның 31 декабрендҽге 503-ФЗ номерлы 

Федераль закон үз кҿченҽ керүне исҽпкҽ алып, 2019 елның 1 гыйнварыннан 

барлыкка килгҽн хокук мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла. 

6. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыкканнан соң үз кҿченҽ керҽ. 

7. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшерүдҽ тотуны район Советының 

законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре 

буенча даими комиссиясенҽ (И. Р. Баһманов) йҿклҽргҽ. 

 

 

 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                            А.Р. Хҽйруллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Кушымта №1 

                                                                                Татарстан Республикасы  

                                                                                     Ҽлмҽт муниципаль районы   

                                                                                Советының  2018 елның  

                                                                                      31маендагы  244  номерлы   

                                                               карары белҽн 

                                                                                            

Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы һҽм Ҽлмҽт шҽһҽре 

Башкарма комитеты турында Нигезлҽмҽ 

 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

1.1. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы башкарма 

комитеты (алга таба – район башкарма комитеты) башкарма - боеру 

функциялҽрен башкаручы «Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль 

районы» муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органы булып тора. 

1.2. Район башкарма комитеты үз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе 

Конституциясе, федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан 

Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Уставы һҽм муниципаль районның 

башка норматив хокукый актлары, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ таяна. 

1.3. Район башкарма комитеты юридик зат булып тора. 

1.4. Район башкарма комитетының үз исеме язылган мҿһере, штамплары, 

бланклары, Россия Федерациясе законнары нигезендҽ банк учреждениелҽрендҽ 

исҽп-хисап һҽм башка счетлары бар. Район башкарма комитеты милек һҽм 

мҿлкҽти булмаган хокукларны һҽм бурычларны сатып алырга һҽм тормышка 

ашырырга, судта гариза бирүче яки җавап бирүче булып чыгыш ясарга хокуклы, 

мҿстҽкыйль баланска ия. 

1.5.Район башкарма комитеты Ҽлмҽт районы һҽм шҽһҽре 

администрациясенең хокукый дҽвамчысы булып тора. 

1.6. Район башкарма комитеты үз эшчҽнлеген Татарстан Республикасы 

Ҽлмҽт муниципаль районы территориясендҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимиятенең башкарма органнары, башкарма хакимиятнең территориаль 

федераль органнары, Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы җирле 

үзидарҽ органнары, башка муниципаль берҽмлеклҽр, оешмалар һҽм иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽр белҽн үзара бҽйлҽнештҽ алып бара. 

1.7. Район башкарма комитетының юридик һҽм факттагы адресы: Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Ҽлмҽт муниципаль районы, Ҽлмҽт 

шҽһҽре, Ленин урамы, 39 йорт. 

 

 

2. РАЙОН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ВҼКАЛҼТЛҼРЕ 

2.1. Район башкарма комитеты Татарстан Республикасы Ҽлмҽт 

муниципаль районы территориясендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү, 

Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарына 

федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн тапшырылган 



аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен, шулай ук килешүлҽр нигезендҽ муниципаль район 

составына керүче җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 

тапшырылган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруны оештыра. 

2.2. Район башкарма комитеты җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү 

буенча түбҽндҽге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра: 

1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм исҽпкҽ алу ҿлкҽсендҽ: 

- район бюджеты проектын (бюджет проектын һҽм уртача вакытка 

исҽплҽнгҽн финанс планын) тҿзүне тҽэмин итҽ); 

- район Советының раславына район бюджеты проектын кирҽкле 

документлар һҽм материаллар белҽн кертҽ; 

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ бюджетара 

трансфертларны бүлү методикасын һҽм (яки) бирү тҽртиплҽрен эшли һҽм 

раслый; 

- район бюджетының үтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын тҿзүне тҽэмин 

итҽ, район бюджетының үтҽлеше турындагы отчетны район Советына раслау 

ҿчен тҽкъдим итҽ; 

- муниципаль бурыч белҽн идарҽ итүне тҽэмин итҽ; 

- районның социаль-икътисади үсеш стратегиясен эшлҽүне һҽм тормышка 

ашыруны тҽэмин итҽ;  

- район бюджетының үтҽлешен оештыра;  

- район бюджеты үтҽлеше турында хисап ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ;  

- районның икътисад һҽм социаль ҿлкҽ торышын характерлаучы статистик 

күрсҽткечлҽр җыюны һҽм күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны Россия Федерациясе 

Хҿкүмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт хакимияте органнарына тапшыруны 

оештыра; 

- район бюджеты хисабына җирлеклҽрнең бюджет тҽэмин ителеше 

дҽрҽҗҽлҽрен тигезлҽүне тҽэмин итҽ. 

2) муниципаль милек белҽн идарҽ итү ҿлкҽсендҽ, район территориясендҽ 

предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн үзара мҿнҽсҽбҽтлҽр, район 

Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ: 

- районның муниципаль милкендҽ булган милек белҽн идарҽ итҽ, 

муниципаль милек объектларын булдыру, сатып алу, файдалану, эш белҽн 

тҽэмин итү һҽм арендалау буенча мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ; 

- район Советы карары белҽн билгелҽнгҽн очракларда район Советының 

килешүенҽ (раславына) муниципаль милекне алу, шул исҽптҽн аны 

хосусыйлаштыру турында тҽкъдимнҽр ҽзерли һҽм кертҽ; 

- муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр тҿзи, муниципаль казна 

учреждениелҽрен финанс белҽн тҽэмин итҽ, бюджет һҽм автоном муниципаль 

учреждениелҽр тарафыннан муниципаль йҿклҽмҽ үтҽлешен финанс белҽн 

тҽэмин итҽ, шулай ук муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, 

эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алуны гамҽлгҽ ашыра; 

- муниципаль милектҽ булмаган предприятиелҽр, оешмалар белҽн 

районның икътисадый һҽм социаль үсешендҽ хезмҽттҽшлек турында килешүлҽр 

тҿзи;  

- район территориясендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ тҿрле милек 

формасындагы предприятиелҽр тҿзүгҽ ярдҽм итҽ; 



- районның матди һҽм финанс чараларын кулланып, район ихтыяҗлары 

ҿчен эшлҽргҽ заказ бирүче булып тора; 

- реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасын раслый, район 

территориясендҽ реклама конструкциялҽрен урнаштыруга һҽм 

эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирҽ, мондый рҿхсҽтлҽрне юкка чыгара, район 

территориясендҽ «Реклама турында» Федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла торган рҿхсҽтсез  билгелҽнгҽн реклама конструкциялҽрен 

демонтажлау турында күрсҽтмҽлҽр бирҽ; 

- ҽгҽр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, муниципаль 

предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽргҽ 

тарифлар һҽм муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр тарафыннан 

башкарыла торган эшлҽр билгели. 

3) территориаль планлаштыру, җирдҽн һҽм башка табигый ресурслардан 

файдалану, ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау ҿлкҽсендҽ: 

- районның территориаль планлаштыру документлары проектларын, башка 

шҽһҽр тҿзелеше документларын ҽзерли һҽм район Советына раслауга кертҽ һҽм 

аларның тормышка ашырылуын тҽэмин итҽ; 

- район территориясендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган шҽһҽр тҿзелеше 

эшчҽнлеген тҽэмин итү буенча мҽгълүмат системаларын алып баруны гамҽлгҽ 

ашыра; 

- районның муниципаль милкендҽ булган җирлҽрдҽн рациональ файдалану 

һҽм аларны саклауны планлаштыру һҽм оештыруны гамҽлгҽ ашыра; 

- законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ район Советы карары белҽн, район 

территориясендҽ җир участоклары бирҽ һҽм кире ала; 

- халыкка экологик хҽл турында хҽбҽр итҽ, тиешле органнарга 

предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмаларның ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ куркыныч 

тудыручы, табигатьтҽн файдалану турындагы законнарны бозучы гамҽллҽре 

турында хҽбҽр итҽ; 

- җирлекара характердагы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау чараларын 

оештыра; 

- муниципаль район территориясендҽ каты коммуналь калдыкларны җыю 

(шул исҽптҽн аерым җыю), ташу, эшкҽртү, утильлҽштерү, зарарсызландыру, 

күмү эшчҽнлеген оештыруда катнаша; 

 - муниципаль район территориясендҽ каты кҿнкүреш калдыкларны җыю 

(шул исҽптҽн аерым җыю), җыю, ташу, эшкҽртү, утильлҽштерү, 

зарарсызландыру, күмү буенча эшчҽнлекне оештыруда катнаша (2019 елның  

1 гыйнварыннан абзацның гамҽллҽре башлана); 

- район территориясендҽ дҽвалау-сҽламҽтлҽндерү, ял итү урыннары 

булдыра, үстерүне һҽм саклауны тҽэмин итҽ; 

- муниципаль районның авыллар арасындагы территориясендҽ 

муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыра; 

- «Кадастр эшчҽнлеге турында» 2007 елның 24 июлендҽге 221-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендҽ Комплекслы кадастр эшлҽрен башкаруны оештыра; 

- район ихтыяҗлары ҿчен ясалма җир кишҽрлеклҽре булдыру ҿчен кирҽкле 

эшлҽр башкаруны тҽэмин итҽ, федераль закон нигезендҽ ясалма җир кишҽрлеге 

тҿзү турында килешү тҿзү хокукына ачык аукцион үткҽрҽ; 

4) Тҿзелеш, транспорт һҽм элемтҽ ҿлкҽсендҽ: 



- район территориясендҽ торак тҿзелеше ҿчен шартлар булдыруны тҽэмин итҽ; 

- район чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларына карата юл эшчҽнлеге, район чиклҽрендҽ 

торак пунктлар чиклҽреннҽн тыш җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын 

саклауга муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм аларда юл хҽрҽкҽте 

иминлеген тҽэмин итү, шулай ук автомобиль юлларын куллану һҽм Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿлкҽсендҽ 

башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру; 

- район чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларына карата юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыра, район 

чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн тыш җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының сакланышын муниципаль контрольдҽ тота, юл хҽрҽкҽтен оештыру, 

шулай ук автомобиль юлларын куллану һҽм юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру 

ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне 

гамҽлгҽ ашыра (абзац 2018 елның 30 декабреннҽн гамҽлгҽ чыга башлый); 

- юл челтҽре чиклҽреннҽн тыш, җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ юл 

хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү чараларын гамҽлгҽ ашыра, шул исҽптҽн җирлек 

торак пунктлары чиклҽрендҽ юл эшчҽнлеген вакытлыча чиклҽү яисҽ юл хҽрҽкҽте 

иминлеген тҽэмин итү максатларында җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларында транспорт чаралары хҽрҽкҽтен туктату турында карарлар кабул итҽ; 

- халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү ҿчен шартлар тудыра һҽм 

муниципаль транспорт оешмалары булдыру яки халыкка транспорт хезмҽте 

күрсҽтү шҽхси һҽм башка транспорт предприятиелҽре һҽм оешмаларын килешү 

башлангычларында җҽлеп итү юлы белҽн район чиклҽрендҽ халыкка транспорт 

хезмҽте күрсҽтүне оештыруны тҽэмин итҽ; 

- район чиклҽрендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтүче маршрутлар, хҽрҽкҽт 

графиклары, җҽмҽгать транспорты тукталышлары урыннарын раслый яки 

килештерҽ; 

- район чиклҽрендҽ торак пунктлардан читтҽ җҽмҽгать транспорты 

тукталышлары ҿчен билгелҽнгҽн урыннарны тҿзеклҽндерүне тҽэмин итҽ; 

- авылларны элемтҽ хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыра; 

5) торак-коммуналь, кҿнкүреш, сҽүдҽ һҽм башка хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ: 

- Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр 

чиклҽрендҽ район чиклҽрендҽ җирлеклҽрнең электр һҽм газ белҽн тҽэмин 

ителешен оештыра; 

- район составына керүче җирлеклҽрне җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ һҽм 

кҿнкүреш хезмҽте белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыра; 

- ритуаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыра һҽм җирлекара күмү урыннарын 

тотуны тҽэмин итҽ; 

- район чиклҽрендҽ җирлеклҽрне законнар белҽн каралган тҽртиптҽ 

җылылык белҽн тҽэмин итүне оештыра; 

- энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру ҿлкҽсендҽ 

муниципаль программаларны раслый һҽм тормышка ашыра, район чиклҽрендҽ 

муниципаль торак фонды тҿзегҽн күпфатирлы йортларда энергетик тикшерүлҽр 

үткҽрүне оештыра, энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру 

турындагы законнарда каралган башка чаралар оештыра һҽм үткҽрҽ; 



- коммуналь инфраструктура системасына тоташтыру тарифлары, 

коммуналь комплекс оешмаларының коммуналь комплекс оешмалары 

товарларына һҽм хезмҽтлҽренҽ тоташтыру, тарифлары, кулланучылар ҿчен 

бҽялҽргҽ (тарифларга) ҿстҽмҽ түлҽүлҽр җайга сала; 

- су белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу ҿлкҽсендҽ «Су белҽн 

тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу турында» Федераль законда каралган 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра; 

6) авыл хуҗалыгы ҿлкҽсендҽ: 

- җирлеклҽрдҽ авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерү, авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һҽм азык-тҿлек базарын киңҽйтү, кече һҽм урта 

эшмҽкҽрлекне үстерүгҽ ярдҽм итү, социаль юнҽлешле коммерцияле булмаган 

оешмаларга, хҽйрия эшчҽнлегенҽ һҽм волонтерлыкка ярдҽм күрсҽтү ҿчен 

шартлар тудыра); 

7) мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, мҽдҽният, физик культура һҽм спорт 

ҿлкҽсендҽ: 

- муниципаль мҽгариф оешмаларында тҿп гомуми белем бирү 

программалары буенча һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ, 

башлангыч гомуми, тҿп гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыра (финанс 

ягыннан тҽэмин итү вҽкалҽтлҽреннҽн тыш федераль дҽүлҽт белем бирү 

стандартлары нигезендҽ тҿп гомуми белем программаларын гамҽлгҽ ашыра); 

- муниципаль мҽгариф оешмаларында балаларга ҿстҽмҽ белем бирүне 

оештыра (балаларга ҿстҽмҽ белем бирүдҽн тыш финанс белҽн тҽэмин итү 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла); 

- балаларның тормыш һҽм сҽламҽтлек куркынычсызлыгын тҽэмин итү 

чараларын кертеп, аларны күзҽтү һҽм тҽрбиялҽү, балаларны муниципаль 

мҽгариф оешмаларында тоту ҿчен шартлар тудыра, шулай ук каникул 

вакытында балаларның ялын оештыруны тҽэмин итү буенча үз вҽкалҽтлҽре 

чиклҽрендҽ чаралар үткҽрҽ; 

- муниципаль мҽгариф оешмаларын булдыра, реорганизацияли, юкка 

чыгара (районның җирле үзидарҽ органнары тарафыннан югары белем бирү 

муниципаль мҽгариф оешмаларын булдырудан тыш), муниципаль мҽгариф 

оешмаларын гамҽлгҽ куючыларның функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыра; 

- муниципаль белем бирү оешмаларының биналарын һҽм корылмаларын 

карап тотуны, алар янындагы территориялҽрне тҿзеклҽндерүне тҽэмин итҽ; 

- мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, тҿп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга тиешле балалар исҽбен алып бара, 

муниципаль белем бирү оешмаларын районның конкрет территориялҽренҽ 

беркетҽ; 

- «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 

273-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне мҽгариф 

ҿлкҽсендҽ гамҽлгҽ ашыра; 

- район территориясендҽ халыкка медицина ярдҽме күрсҽтү ҿчен (Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан расланган территориялҽрдҽн тыш, халыкны 

аерым территориялҽрнең медик-санитар тҽэмин итү функциялҽрен гамҽлгҽ 

ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы карамагындагы медицина 



оешмаларында медицина ярдҽме белҽн тҽэмин ителҽ торган территориялҽр 

исемлеге) гражданнарга түлҽүсез медицина ярдҽме күрсҽтүнең дҽүлҽт 

гарантиялҽренең территориаль программасы нигезендҽ шартлар тудыра; 

- җирлекара китапханҽлҽр белҽн халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне, 

аларның китапханҽ фондларын туплауны һҽм саклауны оештыра; 

- муниципаль район составына керүче җирлеклҽрдҽ җирле традицион 

халык сҽнгать иҗатын үстерү ҿчен шартлар тудыра; 

- муниципаль район составына керүче җирлеклҽрне ял һҽм мҽдҽният 

оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыра; 

- муниципаль район территориясендҽ физик культура, мҽктҽп спорты һҽм 

массакүлҽм спорт үсеше муниципаль районның рҽсми физкультура-

сҽламҽтлҽндерү һҽм спорт чараларын үткҽрүне оештыру ҿчен шартлар тҽэмин 

итҽ; 

- инвалидлар, сҽламҽтлеклҽре чиклҽнгҽн затлар, адаптив физик культура 

һҽм адаптив спорт үсешенҽ булышлык күрсҽтҽ; 

- балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча җирлекара характердагы чаралар 

оештыра һҽм тормышка ашыра; 

- район территориясендҽ беренчел медик-санитар ярдҽм күрсҽтү 

максатларында медицина учреждениелҽре структурасында кичектергесез 

медицина ярдҽме хезмҽтлҽрен булдыра; 

- муниципаль район милкендҽ булган мҽдҽни мирас объектларын (тарихи 

һҽм мҽдҽни һҽйкҽллҽрне) саклауны, куллануны һҽм популярлаштыруны, 

муниципаль район территориясендҽ урнашкан җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге 

мҽдҽни мирас объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни һҽйкҽллҽрне) саклауны гамҽлгҽ 

ашыра. 

8) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны 

тҽэмин итү, халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау 

ҿлкҽсендҽ: 

- район территориясендҽ законнарның, дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле 

үзидарҽ органнарының актларының үтҽлешен, гражданнарның хокукларын һҽм 

иреклҽрен саклауны тҽэмин итҽ; 

- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн судта яки арбитраж судта, җирле 

үзидарҽ хокукларын бозучы дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм дҽүлҽт вазыйфаи 

затлары, предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар актларына шикаять бирҽ; 

- федераль закон нигезендҽ муниципаль полиция тарафыннан җҽмҽгать 

тҽртибен саклауны оештыруны тҽэмин итҽ; 

- район чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтүдҽ һҽм бетерүдҽ 

катнаша; 

- территориаль саклау һҽм гражданнар оборонасы, халыкны һҽм район 

территориясен табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

саклау чараларын оештыра һҽм тҽэмин итҽ; гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү ҿчен 

җирле финанс һҽм матди ресурслар резервларын булдыруны тҽэмин итҽ; 

- үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр барлыкка килү куркынычы яки барлыкка килү турында үз 

вакытында таныштыруны һҽм хҽбҽр итүне тҽэмин итҽ; 



- кешелҽрнең су объектларында куркынычсызлыгын тҽэмин итү, аларның 

тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыруны 

тҽэмин итҽ;   

- муниципаль сайлаулар, җирле референдум ҽзерлҽү һҽм үткҽрүне, район 

чиклҽрен үзгҽртү, районны үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне оештыру 

һҽм матди-техник яктан тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыра; 

- Россия Федерациясенең су законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрендҽ, су 

объектлары милекчесе вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра, шҽхси һҽм кҿнкүреш 

ихтыяҗлары ҿчен, гражданнарның гомуми файдаланудагы су объектларына һҽм 

аларның яр буе полосаларына ирекле үтеп керүен тҽэмин итүне дҽ кертеп, 

гомуми файдаланудагы су объектларын куллану кагыйдҽлҽрен билгели; 

- терроризм һҽм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук район 

территориясендҽ терроризм күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерүдҽ һҽм 

(яки) бетерүдҽ катнаша; 

- терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күрсҽтмҽлҽре 

нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү ҿлкҽсендҽ муниципаль 

программаларны эшли һҽм тормышка ашыра; 

-муниципаль берҽмлеклҽрдҽ терроризмның асылын һҽм аның иҗтимагый 

хҽвефсезлеген аңлату, шулай ук гражданнарда терроризм идеологиясен кабул 

итмҽү, шул исҽптҽн мҽгълүмат материаллары, басма продукция тарату, аңлату 

эшлҽре һҽм башка чаралар үткҽрү юлы белҽн мҽгълүмати-пропаганда чаралары 

оештыра һҽм үткҽрҽ; 

- терроризмны профилактикалау, шулай ук федераль башкарма хакимият 

органнары һҽм (яки) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары 

тарафыннан оештырыла торган аның күрсҽтмҽлҽре нҽтиҗҽлҽрен 

минимальлҽштерү һҽм (яки) юкка чыгару буенча чараларда катнаша; 

- муниципаль милектҽ булган яки җирле үзидарҽ органнары карамагында 

булган объектларның террорчылыкка каршы яклануына карата талҽплҽрне 

үтҽүне тҽэмин итҽ; 

- терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күрсҽтмҽлҽре 

нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерүдҽ һҽм (яки) бетерүдҽ катнашу мҽсьҽлҽлҽре 

буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына тҽкъдимнҽр 

җибҽрҽ; 

- җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча терроризмны 

профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен 

минимальлҽштерүдҽ һҽм (яки) бетерүдҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра; 

- район чиклҽрендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽш чараларын гамҽлгҽ ашыра; 

- миллҽтара һҽм конфессияара килешүне ныгытуга, муниципаль район 

территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының теллҽрен һҽм 

мҽдҽниятен үстерүгҽ, мигрантларның социаль һҽм мҽдҽни җайлашуын тҽэмин 

итүгҽ, миллҽтара (этникара) низагларны профилактикалауга юнҽлдерелгҽн 

чаралар эшли һҽм гамҽлгҽ ашыра; 

- район территориясендҽ урнашкан муниципаль предприятиелҽр һҽм 

учреждениелҽрне мобиль  ҽзерлҽү буенча чаралар оештыра һҽм тормышка 

ашыра; 



- «Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 

нигезлҽре турында» Федераль законда каралган хокук бозуларны 

профилактикалау ҿлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыра; 

9) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн 

районның җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

үтҽү ҿлкҽсендҽ: 

- федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

районның җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыра; 

- дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен бирелгҽн матди һҽм финанс 

чараларының исҽбен алып бара һҽм тиешле куллануны тҽэмин итҽ; 

- федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

турында хисап тапшыра; 

- район Советы карарлары нигезендҽ үзлҽренҽ тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен районның җирле үзидарҽ органнары 

карамагында булган матди ресурслардан һҽм финанс чараларыннан ҿстҽмҽ 

файдалануны тҽэмин итҽ; 

10) район Башкарма комитеты муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруга 

вҽкалҽтле орган булып тора. 

Муниципаль контроль ҿлкҽсендҽ район Башкарма комитеты вҽкалҽтлҽренҽ 

керҽ: 

- федераль законнарда каралган мҽсьҽлҽлҽр буенча район территориясендҽ 

муниципаль контрольне оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

- эшчҽнлекнең тиешле ҿлкҽлҽрендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашыруның административ регламентларын эшлҽү, Татарстан Республикасы 

башкарма хакимиятенең вҽкалҽтле органнары тарафыннан раслана торган 

типлаштырылган административ регламентлар нигезендҽ җирле үзидарҽ 

органнарына бирелгҽн региональ дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) гамҽлгҽ 

ашыруның административ регламентларын эшлҽү. Күрсҽтелгҽн административ 

регламентларны эшлҽү һҽм кабул итү Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла; 

- эшчҽнлекнең тиешле ҿлкҽлҽрендҽ муниципаль контроль 

нҽтиҗҽлелегенең мониторингын оештыру һҽм үткҽрү, аны үткҽрү күрсҽткечлҽре 

һҽм методикасы законнар нигезендҽ раслана; 

- федераль законнарда, законнарда һҽм Татарстан Республикасының башка 

норматив хокукый актларында каралган башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру буенча район Башкарма комитеты 

органнарының вҽкалҽтлҽре мондый органнарның статусын билгели торган 

муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

Муниципаль контрольне турыдан-туры гамҽлгҽ ашыру буенча 

функциялҽр, мондый органнарның статусын билгелҽүче хокукый актлар 

нигезендҽ, район Башкарма комитеты органнарына йҿклҽнергҽ мҿмкин. 

Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, юридик затларны, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽрне тикшерүне оештыру һҽм үткҽрү белҽн бҽйле мҿнҽсҽбҽтлҽргҽ 

карата «дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашырганда юридик затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын 



яклау турында " 2008 елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезлҽмҽлҽре кулланыла; 

11) башка вҽкалҽтлҽр: 

- район Советы эшчҽнлеген тҽэмин итҽ; 

- муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару, җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер 

алышу, муниципаль берҽмлек халкына муниципаль берҽмлекнең социаль-

икътисадый һҽм мҽдҽни үсеше турында, аның иҗтимагый инфраструктурасы 

һҽм башка рҽсми мҽгълүмат җиткерү ҿчен массакүлҽм мҽгълүмат чаралары 

гамҽлгҽ куя; 

- җирлеклҽрнең архив фондларын саклауны да кертеп, муниципаль архив 

формалаштыруны һҽм тотуны тҽэмин итҽ; 

- федераль законнар нигезендҽ халыкара һҽм тышкы икътисадый 

элемтҽлҽрне үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашыра; 

- җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи затларына, җирле үзидарҽнең 

сайланулы органнары ҽгъзаларына, район Советы депутатлары, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр һҽм муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренҽ һҿнҽри белем 

бирүне һҽм ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирүне оештыра, муниципаль хезмҽт турында 

Россия Федерациясе законнарында һҽм муниципаль хезмҽт турында Россия 

Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт ҿчен кадрлар 

ҽзерлҽүне оештыра; 

- муниципаль район музейларын булдыру; 

- опека һҽм попечительлек буенча эшчҽнлекне дҽ тормышка ашыруда 

катнаша; 

- 2008 елның 31 декабренҽ алар карамагында булган югары белем бирү 

муниципаль мҽгариф оешмаларын гамҽлгҽ куючы функциялҽрен гамҽлгҽ ашыра; 

- туризмны үстерү ҿчен шартлар тудыра; 

- инвалидларның иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук «Россия 

Федерациясендҽ инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 

ноябрендҽге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ инвалидларның 

бҿтенроссия иҗтимагый берлҽшмҽлҽре оештырган оешмаларга ярдҽм күрсҽтҽ; 

- «Кан һҽм аның компонентлары донорлыгы турында» 2012 елның 20 

июлендҽге 125-ФЗ номерлы Федераль законда каралган чараларны гамҽлгҽ 

ашыра; 

- территориядҽ нотариус булмаган очракта, законнарда каралган нотариаль 

гамҽллҽр кыла; 

- федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм шартларда оешмалар 

тарафыннан хезмҽт күрсҽтү сыйфатын бҽйсез бҽялҽүне оештыру ҿчен шартлар 

тудыра, шулай ук ведомство карамагындагы оешмалар җитҽкчелҽре эшчҽнлеген 

бҽялҽгҽндҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларының сыйфатын 

бҽйсез бҽялҽү нҽтиҗҽлҽрен куллану һҽм федераль законнар нигезендҽ оешмалар 

тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларын бҽйсез бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча 

ачыкланган җитешсезлеклҽрне юкка чыгару буенча чаралар кабул итүне 

контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру; 

- адресация объектларына адреслар бирҽ, муниципаль районның халыкара 

территориясе чиклҽрендҽ адресларны үзгҽртҽ, юкка чыгара, Дҽүлҽт адрес 

реестрында мҽгълүмат урнаштыра; 



- муниципаль хезмҽт күрсҽтү  реестрын формалаштыру һҽм алып бару 

тҽртибен билгели; 

- законнар, район Уставы, район Советы карарлары белҽн район Советы, 

район башлыгы яки башка җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽреннҽн тыш, 

районның җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ 

ашыра. 

2. Башкарма комитет районның авыл җирлеклҽре территориясендҽ җирле 

ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча чираттагы вҽкалҽтлҽрне үти ала: 

1) халыкка торак-коммуналь, транспорт, кҿнкүреш һҽм башка хезмҽт 

күрсҽтү ҿлкҽсендҽ: 

- законнарда каралган тҽртиптҽ авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ электр, 

җылылык, газ белҽн тҽэмин итүне оештыра; 

- юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҽ, парковкалар (парковка урыннары) 

булдыруны һҽм эшлҽвен тҽэмин итҽ, авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын муниципаль контрольдҽ тота, 

шулай ук автомобиль юлларын куллану һҽм юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру 

ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне 

гамҽлгҽ ашыра; 

- халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү ҿчен шартлар тудыра һҽм авыл 

җирлеклҽре чиклҽрендҽ халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтүне оештыруны 

тҽэмин итҽ; 

- авыл җирлеклҽрендҽ яшҽүче һҽм аз керемле гражданнарны торак 

урыннары белҽн тҽэмин итҽ, муниципаль торак фондын тҿзүне һҽм тотуны 

оештыра, торак тҿзелеше ҿчен шартлар тудыра, муниципаль торак контролен, 

шулай ук торак законнары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнарының башка 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра; 

- халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне, авыл җирлеклҽре китапханҽ 

фондларының сакланышын тҽэмин итүне оештыра; 

- җирле традицион халык сҽнгать иҗатын үстерү ҿчен шартлар тудыра, 

авыл җирлеклҽрендҽ халык сҽнгать кҽсеплҽрен саклап калу, яңадан торгызу һҽм 

үстерүдҽ катнаша. 

2) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны 

тҽэмин итү, халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау 

ҿлкҽсендҽ: 

- терроризм һҽм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук авыл 

җирлеклҽре чиклҽрендҽ терроризм һҽм экстремизм күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен 

минимальлҽштерүдҽ һҽм (яки) бетерүдҽ катнаша; 

- терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күрсҽтмҽлҽре 

нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү ҿлкҽсендҽ муниципаль 

программаларны эшли һҽм тормышка ашыра; 

-муниципаль берҽмлеклҽрдҽ терроризмның асылын һҽм аның иҗтимагый 

хҽвефсезлеген аңлату, шулай ук гражданнарда терроризм идеологиясен кабул 

итмҽү, шул исҽптҽн мҽгълүмат материаллары, басма продукция тарату, аңлату 

эшлҽре һҽм башка чаралар үткҽрү юлы белҽн мҽгълүмати-пропаганда чаралары 

оештыра һҽм үткҽрҽ; 

- терроризмны профилактикалау, шулай ук федераль башкарма хакимият 

органнары һҽм (яки) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары 



тарафыннан оештырыла торган аның күрсҽтмҽлҽре нҽтиҗҽлҽрен 

минимальлҽштерү һҽм (яки) юкка чыгару буенча чараларда катнаша; 

- муниципаль милектҽ булган яки җирле үзидарҽ органнары карамагында 

булган объектларның террорчылыкка каршы яклануына карата талҽплҽрне 

үтҽүне тҽэмин итҽ; 

- терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күрсҽтмҽлҽре 

нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерүдҽ һҽм (яки) бетерүдҽ катнашу мҽсьҽлҽлҽре 

буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына тҽкъдимнҽр 

җибҽрҽ; 

- җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча терроризмны 

профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен 

минимальлҽштерүдҽ һҽм (яки) бетерүдҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра; 

- авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтүдҽ һҽм 

бетерүдҽ катнаша; 

- авыл җирлеклҽре милкендҽ булган мҽдҽни мирас объектларын (тарихи 

һҽм мҽдҽни һҽйкҽллҽрне) саклауны, куллануны һҽм популярлаштыруны, авыл 

җирлеклҽре территориясендҽ урнашкан җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни 

мирас объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни һҽйкҽллҽрне) саклауны гамҽлгҽ ашыра; 

- территориаль саклау һҽм гражданнар оборонасы, халыкны һҽм авыл 

җирлеклҽре территориялҽрен табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн саклау буенча чараларны оештыра һҽм тҽэмин итҽ; гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне бетерү ҿчен җирле резервлар финанс һҽм матди ресурслар булдыруны 

тҽэмин итҽ; 

- авыл җирлеклҽре территориясендҽ авария-коткару хезмҽтлҽре һҽм (яки) 

авария-коткару формированиелҽре эшчҽнлеген оештыра һҽм  тҽэмин итҽ; 

- кешелҽрнең су объектларында куркынычсызлыгын тҽэмин итү, аларның 

тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыруны 

тҽэмин итҽ; 

- Россия Федерациясенең су законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ су 

объектлары милекчесе вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра, аларны куллануны чиклҽү 

турында халыкка хҽбҽр итҽ. 

3) территориаль планлаштыру, җирдҽн һҽм башка табигый ресурслардан 

файдалану, ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау ҿлкҽсендҽ: 

- авыл җирлеклҽренең генераль планы проектын, авыл җирлеклҽрен шҽһҽр 

тҿзелешен проектлауның җирле нормативларын, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽрен эшли һҽм район Советына раслауга кертҽ, аларның тормышка 

ашырылуын тҽэмин итҽ; 

- авыл җирлеклҽре территориясендҽ урнашкан тҿзелеш, реконструкция, 

капиталь тҿзелеш объектларын тормышка ашырганда, объектларны файдалануга 

тапшыруга рҿхсҽт бирҽ; 

- авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыра; 

- муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җирлҽрне резервлауны һҽм авыл 

җирлеклҽре чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен тартып алуны гамҽлгҽ ашыра; 

- Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында каралган очракларда 

биналарны, корылмаларны карап чыга һҽм мондый тикшерү барышында 

ачыкланган бозуларны бетерү турында тҽкъдимнҽр бирҽ; 

- муниципаль урман контролен гамҽлгҽ ашыра; 



- авыл җирлеклҽре ихтыяҗлары ҿчен ясалма җир кишҽрлеклҽре булдыру 

ҿчен кирҽкле эшлҽр башкаруны тҽэмин итҽ, федераль закон нигезендҽ ясалма 

җир кишҽрлеге тҿзү турында килешү тҿзү хокукына ачык аукцион үткҽрҽ; 

- «Кадастр эшчҽнлеге турында» 2007 елның 24 июлендҽге 221-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендҽ Комплекслы кадастр эшлҽрен башкаруда катнаша; 

- авыл җирлеклҽре территориясендҽ дҽвалау-сҽламҽтлҽндерү урыннары 

һҽм җирле ҽһҽмияттҽге ял итү урыннары  үсешен һҽм саклауны тҽэмин итҽ, 

шулай ук җирле ҽһҽмияттҽге махсус сакланыла торган табигать территориялҽрен 

куллану һҽм саклау ҿлкҽсендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыра; 

4) муниципаль милек белҽн идарҽ итү ҿлкҽсендҽ, авыл җирлеклҽре 

территориясендҽ предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн үзара 

мҿнҽсҽбҽтлҽр: 

- авыл җирлеклҽренең хезмҽт күрсҽтҽ торган административ участогында 

полиция участок уполномоченные вазыйфасын билҽүче хезмҽткҽргҽ эш 

урыннары тҽкъдим итҽ; 

- 2017 елның 1 гыйнварына кадҽр полиция участок уполномоченные 

вазыйфасын билҽгҽн хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына хезмҽткҽр 

тарафыннан ҽлеге вазифа буенча бурычларны үтҽгҽн чорда торак бина тҽкъдим 

итҽ; 

- «Коммерцияле булмаган оешмалар турында»  1996 елның 12 

гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль законның 31.1 һҽм 31.3 статьяларында 

билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ социаль юнҽлешле коммерцияле булмаган 

оешмаларга ярдҽм күрсҽтҽ; 

- авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽш чараларын 

гамҽлгҽ ашыра. 

 

3. РАЙОН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТҼКЧЕСЕ 

3.1. Район башкарма комитетын Татарстан Республикасы Ҽлмҽт 

муниципаль районы башкарма комитеты җитҽкчесе (алга таба - район башкарма 

комитеты җитҽкчесе) единочалия принципларында җитҽкли. 

3.2. Район башкарма комитеты җитҽкчесе булып ҽлеге вазифага район 

Советы тарафыннан ҽлеге вазифаны билҽүгҽ конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча, район 

Уставын билгели торган вҽкалҽтлҽр вакытына билгелҽнҽ торган зат тора. Район 

башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн Контракт район башлыгы тарафыннан 

тҿзелҽ.  

Район башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн контракт район Башкарма 

комитеты җитҽкчесе вазыйфасына (яңа чакырылыш Советы эшли башлаган 

кҿнгҽ кадҽр) зат билгелҽү турында карар кабул иткҽн, лҽкин ике елдан да ким 

булмаган вакытка тҿзелҽ.  

Район башкарма комитеты җитҽкчесе үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ 

башкара. 

3.3. Район башкарма комитеты җитҽкчесе эшмҽкҽрлек, шулай ук башка 

түлҽүле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнҽ алмый. Шул ук вакытта укытучылар, 

фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлек, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара 

шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе законнары белҽн башкасы каралмаган 

булса, чит ил дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары 

һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый. 



Район башкарма комитеты җитҽкчесе, ҽгҽр Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе законнары белҽн башкасы каралмаган 

булса, идарҽ итү органнары, Попечительлҽр яки күзҽтү советлары, чит ил 

коммерцияле булмаган хҿкүмҽтнеке булмаган оешмаларның һҽм Россия 

Федерациясе территориясендҽ эшлҽп килүче структур бүлекчҽлҽрнең башка 

органнары составына керергҽ хокуклы түгел.   

3.4. Район Башкарма комитеты җитҽкчесе «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш 

турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дҽүлҽт 

вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның чыгымнарының 

аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 

декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым категория затларга 

Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында 

счетлар (кертемнҽр) ачуны һҽм аларның кыйммҽтен саклауны, чит ил финанс 

инструментларыннан файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы                     

79-ФЗ,  «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның                       

2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда кертелгҽн чиклҽүлҽр, тыюлар 

үтҽргҽ, вазыйфаларны үтҽргҽ тиеш. 

3.5. Район Башкарма комитеты җитҽкчесе район Советына хисап тотты 

һҽм район башкарма комитетына йҿклҽнгҽн бурычларны үтҽү һҽм үз 

функциялҽрен тормышка ашыру ҿчен шҽхси җаваплылык тота. 

 3.6. Аерым оештыру-боеру функциялҽрен тормышка ашыру ҿчен 

Башкарма комитет җитҽкчесе районның расланган структурасы нигезендҽ 

урынбасарларга ия.  

Район Башкарма комитеты җитҽкчесенең вакытлыча булмаган (авыру яки 

отпуск белҽн бҽйле рҽвештҽ) яисҽ үз вазыйфаларын башкару мҿмкинлеге булмау 

йҽ вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату йҽ суд карары буенча аңа процессуаль 

чаралар куллану очрагында сак астына алу яки вазифасыннан вакытлыча 

читлҽштерү рҽвешендҽ суд карары буенча эшкҽ алу яки аның вҽкалҽтлҽрен 

(аның вазыйфаларын) вакытлыча азат итү очрагында район Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасарларының берсе билгелҽнгҽн бурычларны бүлү нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашыра. 

3.7. Район башкарма комитеты җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакытыннан 

алда туктатылган очракта аның вазыйфаларын район Советы карары нигезендҽ 

конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча район башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасына 

башка кандидатураны билгелҽгҽнче башкара. 

3.8. Район башкарма комитеты җитҽкчесе үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ район 

башкарма комитеты исеменнҽн карар һҽм боерыкка кул куя. Район башкарма 

комитетының хокукый актларын ҽзерлҽү, шул исҽптҽн норматив характердагы, 

аларны килештерү һҽм кул кую тҽртибе район башкарма комитеты дҽрҽҗҽсендҽ 

расланган регламент белҽн билгелҽнҽ.  

Башкарма район җитҽкчесе тарафыннан имзаланган хокукый актлар, акт 

белҽн башкасы каралмаган булса, кул куелган кҿннҽн үз кҿченҽ керҽ. Норматив 

хокукый актлар район Уставы нигезендҽ үз кҿченҽ керҽ. 

3.9. Башкарма-боеру эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿлкҽсендҽ район 

башкарма комитеты җитҽкчесе: 



1) район Башкарма комитеты эшчҽнлеген шҽхси идарҽ итү 

принципларында алып бара һҽм үз компетенциясенҽ кергҽн район Башкарма 

комитеты тарафыннан үз вҽкалҽтлҽрен үтҽү ҿчен шҽхси җаваплылык тота; 

2) район башкарма комитетын район Советы, район Башлыгы, районның 

башка җирле үзидарҽ органнары һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽр, дҽүлҽт 

хакимияте органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ тҽкъдим 

итҽ; 

3) район Советы каравына район бюджеты проектларын һҽм аның үтҽлеше 

турындагы хисапларны тҽкъдим итҽ; 

4) совет каравына районның социаль-икътисадый үсеше стратегиясе 

проектын тҽкъдим итҽ; 

5) Башкарма комитет структурасы проектын район Советына раслауга 

кертҽ, расланган структурага туры китереп, район Башкарма комитетының штат 

расписаниесен раслый; 

6) район башлыгы белҽн килештереп, район Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасарларын, район Башкарма комитетының структур 

бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽрен вазыйфадан азат итҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

һҽм район Башкарма комитетының башка хезмҽткҽрлҽрен вазыйфага билгели 

һҽм вазыйфадан азат итҽ, шулай ук аларга карата кызыксындыру чараларын 

куллану мҽсьҽлҽлҽрен һҽм дисциплинар җаваплылык мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҽ; 

7) үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ расланган бюджет нигезендҽ район чаралары 

белҽн эш итҽ; 

8) район Башкарма комитеты тарафыннан федераль законнар һҽм 

Татарстан Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны гамҽлгҽ ашыра һҽм (яисҽ) тҽэмин итҽ, аларны 

үтҽү ҿчен шҽхси җаваплылыкка ия; тиешле законнар нигезендҽ һҽм үтҽү 

йҿзеннҽн тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр 

буенча хокукый актлар чыгара; 

9) район Башкарма комитеты компетенциясенҽ кертелгҽн җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар, шулай ук район Башкарма 

комитеты эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хокукый актлар бастырып чыгара; 

10) Район Советына үзенең эшчҽнлеге һҽм район Башкарма комитеты 

эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре, шул исҽптҽн район Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү 

турында еллык отчетлар тҽкъдим итҽ; 

11) халыкка даими рҽвештҽ район Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында 

хҽбҽр итҽ, район Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре гражданнарны кабул итҽ, 

айга ике тапкыр кимендҽ гражданнарны шҽхси кабул итҽ, гражданнарның 

тҽкъдимнҽрен, гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый, алар буенча карарлар 

кабул итҽ; 

12) дҽүлҽт һҽм башка органнардагы район мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү һҽм 

яклау буенча чаралар күрҽ, район Башкарма комитеты исеменнҽн судка гариза 

бирҽ, ышанычнамҽ бирҽ; 

13) район Советына раслауга район Башкарма комитеты органнары 

турында нигезлҽмҽ проектларын тҽкъдим итҽ; 

14) законнар, район Уставы, район Советы карарлары һҽм тҿзелгҽн 

контракт нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 



3.10. Район Башкарма комитеты җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакытыннан 

алда туктатыла: 

1) үлем; 

2) үз телҽге белҽн отставкага китүлҽр; 

3) 3.10.1 пункт нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ контрактны ҿзү; 

4) «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында»гы 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 74 статьясы нигезендҽ вазыйфасыннан читлҽштерү»; 

5) суд тарафыннан хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ чиклҽнгҽн эшкҽ 

сҽлҽтсез дип тану; 

6) суд тарафыннан вафат булган дип танылу; 

7) аның законлы кҿченҽ керүе суд гаеплҽү карары; 

8) даими яшҽү урынына Россия Федерациясеннҽн читкҽ чыгу; 

9) Россия Федерациясе гражданлыгы туктату, чит ил дҽүлҽте гражданлыгы 

туктату - Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның 

нигезендҽ чит ил гражданы җирле үзидарҽ органнарына сайланырга, чит ил 

дҽүлҽт гражданын сатып алырга яисҽ аларга яшҽү тҿрен яисҽ Россия 

Федерациясенең халыкара килешүе катнашучысы булмаган чит ил дҽүлҽте 

территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслаучы башка документ алырга 

хокуклы, аның нигезендҽ чит ил гражданы, чит ил дҽүлҽте гражданлыгы булган 

Россия Федерациясе гражданы, җирле үзидарҽ органнарына сайланырга 

хокуклы; 

10) хҽрби хезмҽткҽ яисҽ аны альтернатив граждан хезмҽтенҽ алмаштыручы 

юнҽлешлҽргҽ чакыру; 

11) «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында»гы 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендҽ районны үзгҽртеп кору»; 

12) район чиклҽрен үзгҽртү нҽтиҗҽсендҽ килеп чыккан 25 проценттан 

артык сайлаучылар санын арттыру; 

13) халыкның турыдан - туры белдерүлҽре юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле муниципаль хокукый актны бастырып 

чыгару вакытын бозу; 

14) район башлыгы, Башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен 

башкаручы вазыйфасына керешү. 

3.10.1 Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн Контракт якларның килешүе 

буенча яки гариза нигезендҽ суд тҽртибендҽ ҿзелергҽ мҿмкин: 

1) «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында»гы 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 37 статьясындагы 9 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне 

үтҽмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, шулай ук  район Советы яисҽ район башлыгы контракт 

шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында»гы  2003 елның 6 октябрендҽге        

131-ФЗ номерлы Федераль законның 37 статьясындагы 9 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽрне үтҽмҽү сҽбҽпле»;  

2) Татарстан Республикасы Президенты - «Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»гы 2003 елның                                 

6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 37 статьясындагы 9 



ҿлешендҽ районның җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы, шулай ук чиклҽүлҽрне үтҽмҽүгҽ, 

контракт шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ; 

3) Башкарма комитет җитҽкчесе-районның җирле үзидарҽ органнары һҽм 

(яисҽ) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан 

контракт шартлары бозылуга бҽйле. 

3.10.2 Район Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн Контракт «Коррупциягҽ 

каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның 

чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында» 

2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы федераль закон белҽн билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽрне, тыюларны, бурычларны үтҽмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ Татарстан 

Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең 

югары башкарма органы җитҽкчесе) гаризасы нигезендҽ юкка чыгарылырга 

мҿмкин», «Аерым категория затларна  Россия Федерациясе территориясеннҽн 

читтҽ урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнҽр) ачуны һҽм ия булуны 

тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ бирелҽ торган 

белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү нҽтиҗҽсендҽ ҿзелҽ. 

 

4. ЭШЧҼНЛЕКНЕ ОЕШТЫРУ 

РАЙОН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

4.1. Район башкарма комитеты структурасына район башкарма комитеты 

җитҽкчесе, аның урынбасарлары, район башкарма комитеты Аппараты, 

бүлеклҽр һҽм идарҽ итү бүлеклҽре керҽ. 

4.2. Район башкарма комитеты аппаратына кермҽгҽн район башкарма 

комитеты бүлеклҽре һҽм идарҽлҽре мҿстҽкыйль юридик затлар була ала. 

4.3. Район башкарма комитеты структурасы Район Башкарма комитеты 

җитҽкчесе тҽкъдиме буенча Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы 

Советы тарафыннан раслана. 

4.4. Район башкарма комитетының структур бүлекчҽлҽрен бердҽм идарҽ 

нигезендҽ эшлҽүче җитҽкчелҽр җитҽкли. Район башкарма комитетының 

структур бүлекчҽсе җитҽкчесе турыдан-туры район башкарма комитеты 

җитҽкчесенҽ һҽм структур бүлекчҽнең эш юнҽлешенҽ җитҽкчелек итүче 

урынбасарына вҽкалҽтлҽрнең бүленеше һҽм эчке тҽртип кагыйдҽлҽре нигезендҽ 

буйсына. 

4.5 район Башкарма комитеты органнары район Башкарма комитеты 

җитҽкчесе раслаган нигезлҽмҽ нигезендҽ эшли. 

4.6. Район Башкарма комитеты каршында үз компетенциясенҽ кертелгҽн 

җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча мҽсьҽлҽлҽрне килештереп хҽл 

итү ҿчен Башкарма комитет җитҽкчесе карары белҽн координация, эксперт һҽм 

башка киңҽшмҽ (консультатив) органнары барлыкка килергҽ мҿмкин. 

Күрсҽтелгҽн органнар район Башкарма комитеты структурасына керми. Аларда 

эшлҽр җҽмҽгать башлангычларында башкарыла. 

 

 



5. ХЕЗМҼТ МҾНҼСҼБҼТЛҼРЕ 

5.1. Район башкарма комитетында хезмҽт Россия Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

муниципаль хезмҽт булып тора. Район башкарма комитетында муниципаль 

хезмҽт вазыйфаларын билҽүче затлар муниципаль хезмҽткҽрлҽр булып торалар.  

5.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр булмаган муниципаль район башкарма 

комитеты һҽм хезмҽткҽрлҽренең (Муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм техник 

хезмҽткҽрлҽр) мҿнҽсҽбҽтлҽре хезмҽт законнары, Муниципаль хезмҽт турында 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн җайга 

салына. 

5.3. Район башкарма комитеты һҽм ведомство карамагындагы учреждение 

һҽм предприятие җитҽкчелҽренең мҿнҽсҽбҽтлҽре хезмҽт законнары, гражданлык 

законнары, алар белҽн хезмҽт килешүлҽре тҿзелҽ торган ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн 

җайга салына. 

5.4. Район башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү 

законнарда һҽм муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

5.5. Район башкарма комитеты хезмҽт саклау буенча Россия Федерациясе 

һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган чараларны гамҽлгҽ ашыра 

һҽм закон нигезендҽ билгелҽнгҽн җаваплылыкка ия. 

 

6. МИЛЕК ҺҼМ ФИНАНС ЭШЧҼНЛЕГЕ 

РАЙОН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

6.1. Башкарма комитет ҽлеге максатларга муниципаль район бюджетында 

каралган акчалар чиклҽрендҽ, шулай ук законнар белҽн тыелмаган башка 

чыганаклар хисабына финанслана. 

6.2. Башкарма комитетның Финанс һҽм икътисадый нигезен Ҽлмҽт 

муниципаль районы бюджеты, Башкарма комитет карамагына тапшырылган 

функциялҽрне тҽэмин итү ҿчен тҿзелгҽн муниципаль предприятие һҽм 

учреждениелҽр, шулай ук Башкарма комитетка идарҽ функциялҽрен гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен тапшырылган башка муниципаль милек тҽшкил итҽ. 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ ҺҼМ ҮЗГҼРТЕП КОРУ 

БАШКАРМА КОМИТЕТ ҖИТҼКЧЕСЕ 

7.1. Район башкарма комитетын бетерү һҽм үзгҽртеп кору федераль 

законнарда, Татарстан Республикасы законнарында һҽм муниципаль районның 

җирле үзидарҽ органнарының норматив актларында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                             А.Р. Хҽйруллин 


