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Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы
Ҽлмҽт шҽһҽре Башкарма комитеты
турында Нигезлҽмҽ
2003 елның 6 октябрендҽге «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне
оештыруның гомуми принциплары турында»гы №131-ФЗ Федераль закон, 2004
елның 28 июлендҽге «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында»
№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ, Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы Уставы белҽн, хокукый мониторинг тҽртибендҽ
Ҽлмҽт шҽһҽр Советы КАРАР БИРҼ:
1. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районының Ҽлмҽт шҽһҽре
Башкарма комитеты турында Нигезлҽмҽне (1 нче кушымта) расларга.
2. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Ҽлмҽт шҽһҽре
Башкарма комитеты җитҽкчесе Л. Ф. Вҽлиевка Татарстан Республикасы Ҽлмҽт
муниципаль районы Ҽлмҽт шҽһҽре Башкарма комитеты турындагы
Нигезлҽмҽне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽвенҽ алганда гариза бирүче
булырга.
3. Район башкарма комитетының Хокук идарҽсенҽ (Шҽйхулова Ф.Х.)
ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Ҽлмҽт
шҽһҽре Башкарма комитеты турындагы Нигезлҽмҽне теркҽгҽннҽн соң «Ҽлмҽт
хҽбҽрлҽре» газетасында бастырырга, “Татарстан Республикасының хокукый
мҽгълүматлар рҽсми порталында” һҽм Ҽлмҽт муниципаль районы сайтында
урнаштырырга.
4. Ҽлмҽт муниципаль районы Ҽлмҽт шҽһҽр Советы карарлары үз көчен
югалткан дип танырга:
- «Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районының Ҽлмҽт шҽһҽре
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ» турында 2006 елның
27 гыйнварындагы 28 номерлы карары;
- «Ҽлмҽт шҽһҽр Советының 2006 елның 27 гыйнварындагы 28 номерлы
«Ҽлмҽт шҽһҽре Башкарма комитеты турындагы Нигезлҽмҽ» карарына
үзгҽрешлҽр кертү» турында 2012 елның 6 апрелендҽге 60 номерлы карары.
5. Нигезлҽмҽнең 2 бүлегендҽге 2.2 пунктының 8 пунктчасының
8 абзацындагы үзгҽрешлҽр 2018 елның 30 декабреннҽн, 2017 елның
29 декабрендҽге «Россия Федерациясендҽ юл хҽрҽкҽтен оештыру турында һҽм

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында»
№443-ФЗ Федераль закон үз көченҽ керүне исҽпкҽ алып, барлыкка килгҽн
хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ үз тҽэсирен тараталар; Нигезлҽмҽнең 2 бүлегендҽге 2.2
пунктының 6 пунктчасының 3 абзацы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка
килгҽн хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ, 2017 елның 31 декабрендҽге «Җитештерү һҽм
куллану калдыклары турында «Федераль законга һҽм Россия Федерациясенең
аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» №503-ФЗ Федераль закон
үз көченҽ керүне исҽпкҽ алып.
6. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыкканнан соң үз көченҽ керҽ.
7. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольгҽ алуны шҽһҽр Советының социаль
мҽсьҽлҽлҽр буенча даими комиссиясенҽ (Н.А.Бочкарев ) йөклҽргҽ.

Шҽһҽр башлыгы

А. Р. Хҽйруллин

Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы
Ҽлмҽт шҽһҽр Советының
2018 елның 31 маендагы
№ 120 карарына 1нче кушымта

НИГЕЗЛҼМҼ
Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы
Ҽлмҽт шҽһҽре Башкарма комитеты турында
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Ҽлмҽт шҽһҽре
Башкарма комитеты (алга таба – шҽһҽр Башкарма комитеты) башкарма – боеру
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы «Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль
районы Ҽлмҽт шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге (алга таба - Ҽлмҽт шҽһҽре,
шҽһҽр) җирле үзидарҽ органы булып тора.
1.2. Шҽһҽр 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
Республикасының Ҽлмҽт шҽһҽре Уставы һҽм башка муниципаль норматив
хокукый актлар, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ таяна.
1.3. Шҽһҽр Башкарма комитеты юридик зат булып тора.
1.4. Шҽһҽр башкарма комитеты Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
банк учреждениелҽрендҽ үз исеме язылган мөһер, штамплар, бланклар, исҽпхисап һҽм башка счетларга ия.
1.5. Шҽһҽр Башкарма комитеты милек һҽм мөлкҽти булмаган хокукларны
һҽм бурычларны сатып алырга һҽм тормышка ашырырга, судта гариза бирүче
яки җавап бирүче булып чыгыш ясарга хокуклы, мөстҽкыйль баланска ия.
1.6. Шҽһҽр 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
Ҽлмҽт шҽһҽре җирле үзидарҽ органнары, башка муниципаль берҽмлеклҽр,
оешмалар һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр белҽн үзара бҽйлҽнештҽ алып бара.
1.7. Шҽһҽр Башкарма комитетының юридик һҽм факттагы адресы: Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы, Ҽлмҽт муниципаль районы, Ҽлмҽт
шҽһҽре, Ленин урамы, 39 йорт.

2. Шҽһҽр Башкарма комитеты вҽкалҽтлҽре
2.1. Шҽһҽр Башкарма комитеты Татарстан Республикасы Ҽлмҽт
муниципаль районы Ҽлмҽт шҽһҽре территориясендҽ җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү, Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы
Ҽлмҽт шҽһҽре җирле үзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан
Республикасы законнары тарафыннан тапшырылган аерым дҽүлҽт
вҽкалҽтлҽрен, шулай ук килешүлҽр нигезендҽ район җирле үзидарҽ органнары
тарафыннан тапшырылган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруны оештыра.
2.2. Шҽһҽр Башкарма комитеты җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
буенча түбҽндҽге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра:
1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм исҽпкҽ алу өлкҽсендҽ:
- шҽһҽр бюджеты проектын (бюджет проектын һҽм уртача вакытка
исҽплҽнгҽн финанс планын төзүне тҽэмин итҽ);
- шҽһҽр Советының раславына шҽһҽр бюджеты проектын кирҽкле
документлар һҽм материаллар белҽн кертҽ;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ бюджетара
трансфертларны бүлү методикасын һҽм (яки) бирү тҽртиплҽрен эшли һҽм
раслый;
- шҽһҽр бюджетының үтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын төзүне
тҽэмин итҽ, шҽһҽр бюджетының үтҽлеше турында шҽһҽр Советы раславына
хисап бирҽ;
- муниципаль бурыч белҽн идарҽ итүне тҽэмин итҽ;
- шҽһҽрнең социаль-икътисади үсеш стратегиясен эшлҽүне һҽм тормышка
ашыруны тҽэмин итҽ;
- шҽһҽр бюджетының үтҽлешен оештыра;
- шҽһҽр бюджеты үтҽлеше турында хисап ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ;
- шҽһҽрнең икътисад һҽм социаль өлкҽ торышын характерлаучы
статистик күрсҽткечлҽр җыюны һҽм күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны Россия
Федерациясе Хөкүмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт хакимияте органнарына
тапшыруны оештыра;
2) муниципаль милек белҽн идарҽ итү өлкҽсендҽ, шҽһҽр территориясендҽ
предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн үзара мөнҽсҽбҽтлҽр:
- шҽһҽрнең муниципаль милкендҽ булган милек белҽн идарҽ итҽ,
муниципаль милек объектларын булдыру, сатып алу, файдалану, эш белҽн
тҽэмин итү һҽм арендалау буенча мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ;
- шҽһҽр Советы карары белҽн билгелҽнгҽн очракларда шҽһҽр Советының
килештерүенҽ (раславына) муниципаль милекне тартып алу, шул исҽптҽн аны
хосусыйлаштыру турында тҽкъдимнҽр ҽзерли һҽм кертҽ;
- муниципаль милектҽ булмаган предприятиелҽр, оешмалар белҽн
шҽһҽрнең икътисадый һҽм социаль үсешендҽ хезмҽттҽшлек турында килешүлҽр
төзи;
- шҽһҽр территориясендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ төрле милек
формасындагы предприятиелҽр төзүгҽ ярдҽм итҽ;

- муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр төзи, муниципаль
казна учреждениелҽре эшчҽнлеген финанс белҽн тҽэмин итҽ, бюджет һҽм
автоном муниципаль учреждениелҽр тарафыннан муниципаль йөклҽмҽ
үтҽлешен финанслар белҽн тҽэмин итҽ, шулай ук муниципаль ихтыяҗларны
тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алуны гамҽлгҽ
ашыра;
-шҽһҽрне төзеклҽндерү, халыкка коммуналь хезмҽт күрсҽтү, социаль
инфраструктура объектларын төзү һҽм ремонтлау, продукция җитештерү,
халыкның көнкүреш һҽм социаль-мҽдҽни ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү өчен
кирҽкле хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча эшлҽргҽ заказ бирүче булып тора;
- 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;
- 1996 елның 12 гыйнварындагы «Коммерцияле булмаган оешмалар
турында» №7-ФЗ Федераль законның 31.1 һҽм 31.3 статьяларында билгелҽнгҽн
вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ социаль юнҽлешле коммерцияле булмаган оешмаларга
ярдҽм күрсҽтҽ;
3) территориаль планлаштыру, җирдҽн һҽм башка табигый ресурслардан
файдалану, ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау өлкҽсендҽ:
- шҽһҽрнең Генераль планы проектын һҽм башка шҽһҽр төзелеше
документлары проектларын ҽзерли һҽм шҽһҽр Советына раслауга кертҽ,
аларның тормышка ашырылуын тҽэмин итҽ;
- шҽһҽр территориясендҽ урнашкан капиталь төзелеш объектларын
төзегҽндҽ, реконструкциялҽгҽндҽ объектларны файдалануга тапшыруга рөхсҽт
бирҽ;
- муниципаль милектҽ булган җирлҽрне рациональ файдалану һҽм
саклауны планлаштыру һҽм оештыруны гамҽлгҽ ашыра;
- закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ шҽһҽр Советы карары белҽн шҽһҽр
территориясендҽ җир кишҽрлеклҽре бирҽ һҽм ала;
- шҽһҽр чиклҽрендҽ муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыра;
- Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексында каралган очракларда
биналарны, корылмаларны карап чыга һҽм мондый тикшерү барышында
ачыкланган бозуларны бетерү турында тҽкъдимнҽр бирҽ;
- муниципаль урман контролен гамҽлгҽ ашыра;
- халыкка экологик хҽл турында хҽбҽр итҽ, тиешле органнарга
предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмаларның ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ куркыныч
тудыручы, табигатьтҽн файдалану турындагы законнарны бозучы гамҽллҽре
турында хҽбҽр итҽ;
- шҽһҽр территориясендҽ дҽвалау-савыктыру урыннарын һҽм
курортларын булдыра, үстерүне һҽм саклауны тҽэмин итҽ, шулай ук җирле
ҽһҽмияттҽге махсус сакланыла торган табигать территориялҽрен куллану һҽм
саклау өлкҽсендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыра;

- шҽһҽр ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишҽрлеклҽре булдыру өчен
кирҽкле эшлҽр башкаруны тҽэмин итҽ, федераль закон нигезендҽ ясалма җир
кишҽрлеге төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткҽрҽ;
- 2007 елның 24 июлендҽге «Кадастр эшчҽнлеге турында» №221-ФЗ
Федераль закон нигезендҽ Комплекслы кадастр эшлҽрен башкаруда катнаша;
4) Төзелеш, транспорт һҽм элемтҽ өлкҽсендҽ:
- муниципаль торак фондын төзүне һҽм тотуны оештыра, аның исҽбен
алып бара, шҽһҽр территориясендҽ торак төзелеше өчен шартлар тудыруны
тҽэмин итҽ;
- социаль наем шартнамҽлҽре буенча бирелҽ торган торак урыннарына
мохтаҗлар буларак гражданнарны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ исҽпкҽ алып бара;
- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ торак биналарны торак булмаган биналарга һҽм
торак булмаган биналарны торак биналарга күчерү турында карарлар кабул итҽ,
торак биналарны үзгҽртеп кору һҽм үзгҽртеп планлаштыруны килештерҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль торак фондының торак урыннарын яшҽү
өчен яраксыз дип таный;
- шҽһҽрдҽ яшҽүче һҽм торак урыннарына мохтаҗ аз керемле
гражданнарны торак законнары нигезендҽ торак урыннары белҽн тҽэмин итҽ;
- муниципаль торак фондының кулланылышын һҽм сакланышын, ҽлеге
фондның торак биналарының билгелҽнгҽн санитар һҽм техник кагыйдҽлҽр һҽм
нормаларга, законнарның башка талҽплҽренҽ туры килүен контрольдҽ тота;
- шҽһҽр чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларына карата юл
эшчҽнлеге һҽм аларда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү, шул исҽптҽн
парковкалар (парковка урыннары) булдыру һҽм аларның эшлҽвен тҽэмин итү,
шҽһҽр чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын
муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, шулай ук автомобиль юлларын
куллану һҽм Россия Федерациясе законнары нигезендҽ юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру өлкҽсендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру;
(Нигезлҽмҽнең 2 бүлегендҽге 2.2 пунктының 4 пунктчасының җиденче абзацы 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 нигезендҽ ҽлеге карарның 5 пункты нигезендҽ
үз көчен югалта»)
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- шҽһҽр чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларына карата юл
эшчҽнлеге һҽм аларда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү, шул исҽптҽн
парковкалар (парковка урыннары) булдыру һҽм аларның эшлҽвен тҽэмин итү,
шҽһҽр чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын
муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, юл хҽрҽкҽтен оештыру, шулай ук
автомобиль юлларын куллану һҽм Россия Федерациясе законнары нигезендҽ юл
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өлкҽсендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру (2018
елның 30 декабреннҽн абзацның гамҽлдҽ булуын);
- халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү өчен шартлар тудыра һҽм муниципаль
транспорт оешмалары төзү яки халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү шҽхси һҽм
башка
транспорт
предприятиелҽре
һҽм
оешмаларын
килешү
башлангычларында җҽлеп итү юлы белҽн шҽһҽр чиклҽрендҽ халыкка транспорт

хезмҽте күрсҽтүне оештыруны тҽэмин итҽ;
- шҽһҽр территориясендҽ гамҽлдҽ булган маршрутлар, хҽрҽкҽт графиклары,
җҽмҽгать транспорты тукталышлары урыннарын раслый яки килештерҽ;
- җҽмҽгать транспорты тукталышлары өчен билгелҽнгҽн урыннарны
төзеклҽндерүне тҽэмин итҽ;
- халыкны элемтҽ хезмҽте белҽн тҽэмин итү өчен шартлар булдыруны
тҽэмин итҽ.
5) халыкка торак-коммуналь, көнкүреш, сҽүдҽ һҽм башка хезмҽт күрсҽтү
өлкҽсендҽ:
- шҽһҽрнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы
үстерү программаларын, шҽһҽрнең транспорт инфраструктурасын комплекслы
үстерү программаларын, шҽһҽрнең социаль инфраструктурасын комплекслы
үстерү программаларын эшли һҽм раслый, аларга карата талҽплҽр Россия
Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнҽ;
- энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽге
муниципаль программаларны раслый һҽм тормышка ашыра, Ҽлмҽт шҽһҽре
чиклҽрендҽ муниципаль торак фонды булган күпфатирлы йортларга энергетик
тикшерү үткҽрүне оештыра, энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген
арттыру турындагы законнарда каралган башка чаралар оештыра һҽм үткҽрҽ;
- шҽһҽр чиклҽрендҽ Халыкны электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин
итү, су бүлү, халыкны законнар белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ
ягулык белҽн тҽэмин итүне оештыра;
- халыкны җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ һҽм көнкүреш хезмҽте күрсҽтү
хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү өчен шартлар тудыра; базар һҽм ярминкҽлҽр
оештыра;
- халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне, шҽһҽр китапханҽ фондларының
сакланышын тҽэмин итүне оештыра;
- халыкның ялын оештыру һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин
итү өчен шартлар тудыра;
- шҽһҽр территориясендҽ физик культура, мҽктҽп спорты һҽм массакүлҽм
спорт үсеше өчен шартлар тҽэмин итҽ, шҽһҽрнең рҽсми физкультурасҽламҽтлҽндерү һҽм спорт чаралары үткҽрүне оештыра, шҽһҽр территориясендҽ
спорт объектлары төзелешен стимуллаштыру чаралары күрҽ, муниципаль торак
фонды йортлары янындагы территориядҽ спорт мҽйданчыклары төзүне һҽм
тотуны, башка муниципаль спорт корылмаларын төзүне һҽм тотуны тҽэмин итҽ,
шҽһҽрнең рҽсми физкультура-сҽламҽтлҽндерү һҽм спорт чараларын үткҽрүне
оештыра;
- халыкның күплҽп ял итүе һҽм халык күплҽп ял итҽ торган урыннарны
төзеклҽндерүне оештыру өчен шартлар тудыра, шул исҽптҽн гражданнарның
гомуми файдаланудагы су объектларына һҽм аларның яр буе полосаларына
ирекле үтеп керүен тҽэмин итҽ;
- җирле традицион халык сҽнгатен үстерү өчен шартлар тудыра, шҽһҽрдҽ
халык сҽнгатен саклап калуда, яңартуда һҽм үстерүдҽ катнаша;

- шҽһҽрдҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чаралар оештыра һҽм
тормышка ашыра;
- ритуаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыра һҽм күмү урыннарын карап тотуны
тҽэмин итҽ;
- кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне үстерү өчен шартлар тудыра;
- су белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу өлкҽсендҽ «Су белҽн
тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу турында» Федераль законда каралган
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра;
6) төзеклҽндерү өлкҽсендҽ:
- каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю) һҽм
транспортировкалау эшчҽнлеген оештыруда катнаша ;
Нигезлҽмҽнең 2 бүлегендҽге 2.2 пунктының 6 пунктчасының икенче 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 нигезендҽ ҽлеге карарның 5 пункты нигезендҽ
2019 елның 1 гыйнварыннан үз көчен югалта»
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- акча җыю (шул исҽптҽн аерым җыю) һҽм каты коммуналь калдыкларны
транспортлау буенча эшчҽнлекне оештыруда катнаша (абзацның 2019 елның 1
гыйнварыннан эшли башлавы);
- шҽһҽр территориясен төзеклҽндерүне оештыруны, төзеклҽндерү
кагыйдҽлҽренең үтҽлешен контрольдҽ тотуны, шулай ук шҽһҽр чиклҽрендҽ
урнашкан махсус сакланыла торган табигать территориялҽре урманнарын,
урманнарны куллануны, саклауны, яңартуны тҽэмин итҽ;
7) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны
тҽэмин итү, Халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау
өлкҽсендҽ:
- шҽһҽр 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;
- шҽһҽр чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтүдҽ һҽм бетерүдҽ
катнаша;
- шҽһҽр 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;
- территориаль оборона һҽм гражданнар оборонасы буенча чараларны
оештыра һҽм тормышка ашыра, халыкны һҽм шҽһҽр территориясен гадҽттҽн
тыш хҽллҽрдҽн табигый һҽм техноген характерда яклый; гадҽттҽн тыш

хҽллҽрне бетерү өчен, җирле резервларны финанс һҽм матди ресурсларны
тудыруны тҽэмин итҽ;
- үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үз вакытында
халыкка хҽвеф-хҽтҽр турында гадҽттҽн тыш хҽллҽрне хҽбҽр итҽ;
- шҽһҽр территориясендҽ авария-коткару хезмҽтлҽренең эшчҽнлеген
оештыра һҽм (яисҽ) һҽлакҽттҽн коткаруны формалаштырып тҽэмин итҽ;
- су объектларында үткҽрелҽ торган чараларда кешелҽрнең иминлеген ,
аларның тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклый;
- шҽһҽр милкендҽге җирле (муниципаль, республика ҽһҽмиятендҽге
шҽһҽр территориясендҽ урнашкан) мҽдҽни мирас объектларыннан (тарих һҽм
мҽдҽният һҽйкҽллҽреннҽн) файдалануны һҽм популярлаштыруны гамҽлгҽ
ашыра Һҽм саклап кала;
- муниципаль сайлауларны, җирле референдумны, шҽһҽр Советы
депутатының бҽялҽмҽсе буенча тавыш бирүне ҽзерли һҽм үткҽрҽ , шҽһҽр
чиклҽре, шҽһҽрнең
үзгҽрү мҽсьҽлҽлҽрен оештыра матди-техник ягыннан
тҽэмин итҽ;
- законнарда каралган чараларны үткҽрү белҽн бҽйле җыелышлар,
митинглар, урам йөрешлҽре, демонстрациялҽр һҽм пикетлар, оешма, спорт,
тамаша һҽм башка массакүлҽм иҗтимагый чараларны башкара;
- терроризм һҽм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук шҽһҽр
чиклҽрендҽ терроризм һҽм экстремизм күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен
минимальлҽштерүдҽ һҽм (яки) бетерүдҽ катнаша;
- терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күрсҽтмҽлҽре
нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү өлкҽсендҽ 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
чараларын оештыра һҽм үткҽрҽ;
-Татарстан Республикасы башкарма хакимияте федераль органнары һҽм
(яки) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан
оештырыла торган терроризмны профилактикалау, шулай ук аның
күрсҽтмҽлҽре нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү 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;

- Россия Федерациясенең су законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ су
объектлары милекчесе вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра, аларны куллануны чиклҽү
турында халыкка хҽбҽр итҽ;
- җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның
берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм күрсҽтҽ, халык дружиналары эшчҽнлеге өчен шартлар
тудыра;
- шҽһҽр чиклҽрендҽ коррупциягҽ каршы тору чараларын гамҽлгҽ ашыра;
8) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн
шҽһҽр җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
үтҽү өлкҽсендҽ:
- федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ
шҽһҽрнең җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра;
- дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен бирелгҽн матди һҽм финанс
чараларының исҽбен алып бара һҽм тиешле куллануны тҽэмин итҽ;
- тиешле федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру
турында хисап тапшыра;
- шҽһҽр Советы карарлары нигезендҽ үзлҽренҽ тапшырылган аерым
дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен шҽһҽрнең җирле үзидарҽ органнары
карамагында булган матди ресурслардан һҽм финанс чараларыннан өстҽмҽ
файдалануны тҽэмин итҽ;
9) Шҽһҽр Башкарма комитеты Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруга
вҽкалҽтле орган булып тора.
Муниципаль контроль өлкҽсендҽ шҽһҽр Башкарма комитеты
вҽкалҽтлҽренҽ керҽ:
- шҽһҽр территориясендҽ муниципаль контрольне оештыру һҽм гамҽлгҽ
ашыру;
- эшчҽнлекнең тиешле өлкҽлҽрендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ
ашыруның административ регламентларын эшлҽү, Татарстан Республикасы
башкарма хакимиятенең вҽкалҽтле органнары тарафыннан расланган
типлаштырылган административ регламентларга, җирле үзидарҽ органнарына
бирелгҽн региональ дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) гамҽлгҽ ашыруның
административ регламентларына туры китереп эшлҽнгҽн. Күрсҽтелгҽн
административ регламентларны эшлҽү һҽм кабул итү Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла;
эшчҽнлекнең
тиешле
өлкҽлҽрендҽ
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 вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра;
- шҽһҽр Башкарма комитеты органнарының муниципаль контрольне
гамҽлгҽ ашыру 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, шҽһҽр Башкарма комитеты органнарына йөклҽнергҽ мөмкин.
Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, юридик затларны, шҽхси
эшмҽкҽрлҽрне тикшерүне оештыру һҽм үткҽрү белҽн бҽйле мөнҽсҽбҽтлҽргҽ
карата 2008 елның 26 декабрендҽге «Дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) һҽм
муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның һҽм
индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» №294-ФЗ Федераль
закон нигезлҽмҽлҽре кулланыла»;
10) башка вҽкалҽтлҽр:
- җирлекнең архив фондларын формалаштыруны тҽэмин итҽ;
- федераль законнар нигезендҽ халыкара һҽм тышкы икътисадый
элемтҽлҽрне үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашыра;
- муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару, җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер
алышу, муниципаль берҽмлек халкына муниципаль берҽмлекнең социальикътисадый һҽм мҽдҽни үсеше, аның иҗтимагый инфраструктурасы үсеше һҽм
башка рҽсми мҽгълүмат җиткерү өчен массакүлҽм мҽгълүмат чаралары гамҽлгҽ
куя;
- җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи затлары, җирле үзидарҽнең
сайланулы органнары ҽгъзалары, шҽһҽр Советы депутатлары, муниципаль
хезмҽткҽрлҽр һҽм муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽре өчен һөнҽри
белем бирүне һҽм өстҽмҽ һөнҽри белем бирүне оештыра, муниципаль хезмҽт
турында Россия Федерациясе законнарында һҽм муниципаль хезмҽт турында
Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт өчен
кадрлар ҽзерлҽүне оештыра;
- шҽһҽр музейларын булдыра;
- шҽһҽрдҽ нотариус булмаган очракта, законнарда каралган нотариаль
гамҽллҽр кыла;
- опека һҽм попечительлек буенча эшчҽнлекне дҽ тормышка ашыруда
катнаша;
- шҽһҽр территориясендҽ җирле милли-мҽдҽни автономиялҽр хокукларын
гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру өчен шартлар тудыра;
- Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ булышлык
күрсҽтҽ һҽм шҽһҽр территориясендҽ миллҽтара мөнҽсҽбҽтлҽр өлкҽсендҽ
чараларны тормышка ашыра;
- шҽһҽр территориясендҽ урнашкан муниципаль предприятиелҽр һҽм
учреждениелҽрне мобилизацион ҽзерлҽү буенча чараларны тормышка ашыруда
катнаша;
- муниципаль Янгын сагы булдыра;
- туризмны үстерү өчен шартлар тудыра;
-инвалидларның иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук 1995 елның 24
ноябрендҽге «Россия Федерациясендҽ инвалидларны социаль яклау турында»
№181-ФЗ Федераль закон нигезендҽ инвалидларның Бөтенроссия иҗтимагый
берлҽшмҽлҽре оештырган оешмаларга ярдҽм күрсҽтҽ»;

-гражданнарга муниципаль торак фондының торак урыннарын социаль
файдаланудагы торак фондының торак урыннарына найм килешүлҽре буенча
торак урыннарын торак законнары нигезендҽ бирҽ;
- шҽһҽр территориясендҽ яшҽүче хуҗасыз хайваннарны тоту һҽм карап
тоту буенча чараларны гамҽлгҽ ашыра;
- 2016 елның 23 июнендҽге «Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны
профилактикалау системасы нигезлҽре турында» №182-ФЗ Федераль законда
каралган хокук бозуларны профилактикалау өлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ
ашыра;
- шҽһҽр Уставының 6 статьясындагы 1 өлешенең 8 - 10, 17 һҽм 20
пунктларында каралган җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
максатларында гражданнарны шҽһҽр өчен социаль ҽһҽмияткҽ ия булган
эшлҽрне (шул исҽптҽн дежур торуларны) ирекле рҽвештҽ башкаруга җҽлеп итү
турында Карар кабул итҽ һҽм аларны үткҽрүне оештыра.
Социаль ҽһҽмияткҽ ия эшлҽргҽ махсус һөнҽри ҽзерлек талҽп итми торган
эшлҽр генҽ кертелергҽ мөмкин.
Социаль ҽһҽмиятле эшлҽрне башкаруга хезмҽткҽ сҽлҽтле балигъ булган
гражданнар төп эштҽн яки укудан буш вакытларында бушлай нигездҽ өч айга
бер тапкырдан да артмаска мөмкин. Шул ук вакытта социаль ҽһҽмиятле
эшлҽрнең озынлыгы дүрт сҽгатьтҽн артык була алмый.
- җирлек административ участогында полиция участок уполномоченные
вазыйфасын билҽгҽн хезмҽткҽргҽ хезмҽт күрсҽтү өчен бина тҽкъдим итҽ;
- 2017 елның 1 гыйнварына кадҽр полициянең участок вҽкалҽтле вҽкиле
вазыйфасын билҽүче хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына хезмҽткҽр
тарафыннан күрсҽтелгҽн вазыйфалар буенча бурычларны үтҽү чорына торак
бина тҽкъдим итҽ;
- физик культура һҽм инвалидлар, сҽламҽтлеклҽре чиклҽнгҽн затлар,
адаптив физик культура һҽм адаптив спорт үсешенҽ булышлык күрсҽтҽ;
- адресация объектларына адреслар бирҽ, шҽһҽр чиклҽрендҽ адресларны
үзгҽртҽ, юкка чыгара, мҽгълүматны Дҽүлҽт адреслы реестрында урнаштыра;
- муниципаль хезмҽт күрсҽтү реестрын формалаштыру һҽм алып бару
тҽртибен билгели;
-шҽһҽрнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьлҽлҽре буенча, законнар, шҽһҽр
Уставы, шҽһҽр Советы карарлары белҽн шҽһҽр Советы, шҽһҽр башлыгы яки
шҽһҽрнең башка җирле үзидарҽ органнары компетенциясенҽ кертелгҽн
вҽкалҽтлҽрдҽн тыш, башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
3. Шҽһҽрнең Башкарма комитет житҽкчесе
3.1.Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Ҽлмҽт шҽһҽре
(алга таба Шҽһҽр башкарма комитет житҽкчесе) белҽн шҽһҽрнең башкарма
комитеты житҽкчесе идарҽ итҽ.
3.2.Шҽһҽрнең башкарма комитет житҽкчесе, конкурс нҽтижҽлҽре буенча,
Ҽлмҽт шҽһҽр советы тарафыннан, шҽһҽр уставы билгелҽгҽн вҽкалҽтлҽр

вакытына билгелҽнҽ торган зат тора. Шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесе
белҽн Контракт шҽһҽр башлыгы килешлегеннҽн төзелҽ.
3.3.Шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесе белҽн Контракт, шҽһҽр
Башкарма комитеты житҽкчесе вазифасына (яңа чакырылыш Советы эшли
башлаган көнгҽ кадҽр) ике елдан да ким, биш елдан да артык булмаган вакыт
аралыгында зат билгелҽү турында Карар кабул ителҽ.
3.4.Шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесе үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ
башкара.
3.5.Шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесе эшмҽкҽрлек, шулай ук башка
түлҽүле эшчҽнлек искҽрмҽ рҽвешендҽ (укытучылык, фҽн һҽм башка ижади
эшчҽнлектҽн башка) белҽн шөгыльлҽнергҽ хокуклы түгел. Шул ук вакытта
укытучылык, фҽнни һҽм башка ижади эшчҽнлек чит дҽүлҽтлҽр хисабына, чит
ил гражданнары, һҽм гражданлыгы булмаган затлар, халыкара һҽм чит ил
оешмалары, ҽгҽр Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия
Федерациясе законнары белҽн башкасы каралмаган булса, финанслана алмый.
Башкарма комитет житҽкчесе, ҽгҽр дҽ Россия Федерациясе халыкара
шартнамҽсе яки Россия Федерациясе законнары белҽн башкасы чиклҽнмҽгҽн
булса, идарҽ органнары, Попечитель яки күзҽтү советлары, чит ил
коммерциялҽре хөкүмҽтнеке булмаган оешмалар һҽм Россия Федерациясе
территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур бүлекчҽлҽр составына керергҽ
хокуклы түгел.
3.6.Башкарма комитет житҽкчесе 2008 елның 25 декабрендҽге
«Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» №273-ФЗ, 2012 елның 3 декабрендҽге
«Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затларның чыгымнары туры килүне тикшереп
тору турында» №230-ФЗ Федераль закон, 2013 елның 7 маендагы «Аерым
категория кешелҽренҽ счет (кертемнҽр) ачуны һҽм ия булуны тыю, акча һҽм
кыйммҽтле ҽйберлҽрне чит ил баннкларында саклауны тыю турында Россия
Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил финанс
инструментларына ия булу һҽм (яки) алардан файдалану» №79-ФЗ Федераль
закон, 2007 елның 2 мартындагы «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында» №25-ФЗ Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне, тыюларны,
бурычларны үтҽргҽ тиеш.
3.7.Шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесе үз эшчҽнлегендҽ шҽһҽр
Советына буйсына һҽм Башкарма комитетка йөклҽнгҽн бурычларны үтҽү һҽм
үз функциялҽрен башкару өчен шҽхси жавап бирҽ.
3.8 Аерым оештыру-боеру функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен, шҽһҽр
Башкарма комитеты житҽкчесе расланган структура нигезендҽ, Башкарма
комитет Житҽкчесенең урынбасары (урынбасарлары) бар, ул шулай ук
вакытлыча булмаган очракта (авыруга,отпускка бҽйле рҽвештҽ) Башкарма
комитет житҽкчесенең вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра, яисҽ үз вазифаларын
вакытыннан алда туктату, суд карары буенча яңа процессуаль чаралар
кулланырга мҽжбүр итҽ, жирле үзидарҽнең шҽһҽр уставлары нигезендҽ
билгелҽнҽ торган муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вҽкалҽтле вҽкиле башкара.
3.9.Шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакытыннан
алда туктатылган очракта, аның вазыйфаларын шҽһҽр Советы карары

нигезендҽ, конкурс нҽтижҽлҽре буенча шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесе
вазыйфасына башка кандидатураны билгелҽгҽнче башкара.
3.10.Шҽһҽр Башкарма комитеты житҽкчесе шҽһҽр Башкарма комитеты
исеменнҽн үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ карар һҽм боерыкка кул куя.Шҽһҽр
Башкарма комитетының хокукый актларын, шул исҽптҽн норматив
характердагы хокукый актларын ҽзерлҽү, аларны килештерү тҽртибе шҽһҽр
Башкарма
комитеты
дҽрҽжҽсендҽ
расланган
регламент
белҽн
билгелҽнҽ.Башкарма комитет житҽкчесе тарафыннан имзаланган хокукый
актлар, акт белҽн башкасы каралмаган булса, кул куелган көннҽн үз көченҽ
керҽ.Норматив хокукый актлар шҽһҽр Уставы нигезендҽ үз көченҽ керҽ.
3.11.Башкарма-боеру эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өлкҽсендҽ шҽһҽр
Башкарма комитеты житҽкчесе:
1) шҽһҽр Башкарма комитеты эшчҽнлеге белҽн үзе идарҽ итҽ һҽм үз
вҽкалҽтлҽренҽ кергҽн шҽһҽр Башкарма комитеты өчен шҽхси жаваплылык тота;
2) шҽһҽр Башкарма комитетын жирлек Советы, шҽһҽр башлыгы,
шҽһҽрнең башка жирле үзидарҽ органнары, дҽүлҽт хакимияте органнары,
гражданнар оешмалары белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ тҽкъдим итҽ;
3) шҽһҽр Советына шҽһҽр бюджеты проектларын һҽм аны бозу
турындагы хисапларны тҽкъдим итҽ;
4) шҽһҽр Советы каравына шҽһҽрнең социаль-икътисадый үсеше
стратегиясе проектын тҽкъдим итҽ;
5) шҽһҽр Советы раславына Башкарма комитет структурасы проектын
кертҽ, шҽһҽр Башкарма комитетының штат расписаниясен раслый, расланган
структура
нигезендҽ,
Башкарма
комитет
структурасына
керүче
бүлеклҽр,идарҽлҽр һҽм башка органнар турында нигезлҽмҽлҽр раслый;
6) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм шҽһҽр Башкарма комитетының башка
хезмҽткҽрлҽренҽ вазифа билгели һҽм вазифадан азат итҽ, аларның эшчҽнлеген
контрольдҽ тота, аларга кызыксындыру һҽм дисциплинар жаваплылык
чаралары куллана;
7) шҽһҽр акчалары белҽн расланган бюджет белҽн эш итҽ, шҽһҽрнең банк
учреждениялҽрендҽ бюджет һҽм башка счетларны ача һҽм яба;
8) Башкарма комитет тарафыннан жирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл
итү вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ;
9)шҽһҽр Башкарма комитеты тарафыннан Федераль законнар һҽм
Татарстан Республикасы законнары белҽн жирле дҽүлҽт идарҽсе органнарына
тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ, аларны
үтҽү өчен шҽхси жавап тота; тиешле законнар нигезендҽ һҽм үтҽү йөзеннҽн,
бирелгҽн дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр
буенчахокукый актлар чыгара;
10) шҽһҽр Башкарма комитеты компетенциясенҽ кертелгҽн җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар, шулай ук шҽһҽр Башкарма
комитеты эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хокукый актлар бастырып чыгара;
11) шҽһҽр Советына үзенең эшчҽнлеге һҽм Башкарма комитет эшчҽнлеге
нҽтиҗҽлҽре, шул исҽптҽн шҽһҽр Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү турында
еллык отчет тҽкъдим итҽ;

12) шҽһҽр Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында халыкка даими
рҽвештҽ хҽбҽр итҽ, шҽһҽр Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре гражданнарны
кабул итҽ, айга ике тапкырдан шҽхси кабул итҽ, гражданнарның тҽкъдимнҽрен,
гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый, алар буенча карарлар кабул итҽ;
13) дҽүлҽт һҽм башка органнарның шҽһҽр мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү һҽм
яклау буенча чаралар күрҽ, шҽһҽр Башкарма комитеты исеменнҽн судка гариза
бирҽ, ышанычнамҽ бирҽ;
14) законнар, шҽһҽр Уставы, шҽһҽр Советы карарлары һҽм төзелгҽн
контракт нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра ;
3.12.шҽһҽр Башкарма комитеты җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакытыннан
алда туктатыла :
1) үлем;
2) үз телҽге белҽн отставкага китү;
3) ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ контрактны өзү;
4) 2003 елның 6 октябрендҽге «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне
оештыруның гомуми принциплары турында»гы №131-ФЗ Федераль законның
74 статьясы нигезендҽ вазыйфасыннан читлҽштерү;
5) суд тарафыннан хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ чиклҽнгҽн эшкҽ
сҽлҽтсез дип тану;
6) суд тарафыннан хҽбҽрсез югалган яки вафат булган дип танылу;
7) аңа карата суд карары буенча гаеплҽүнең законлы көченҽ керүе;
8) Россия Федерациясеннҽн читкҽ даими яшҽү өчен чыгу;
9) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил гражданы- Россия
Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның нигезендҽ чит ил
гражданының муниципаль хезмҽттҽ булу,чит ил дҽүлҽт гражданлыгы алу яисҽ
аларга яшҽү төрен алу хокукына ия, алар нигезендҽ Россия Федерациясе
гражданының халыкара шартнамҽдҽ катнашмаган чит ил дҽүлҽте
территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслый торган башка документ алу
хокукына ия , аның нигезендҽ чит ил гражданы,чит ил дҽүлҽте гражданына ия;
10) хҽрби хезмҽткҽ яисҽ аны алмаштыручы юнҽлешлҽргҽ чакыру
альтернатив гражданлык хезмҽте;
11) 2003 елның 6 октябрендҽге “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне
оештыруның гомуми принциплары турында”гы №131-ФЗ Федераль законы
белҽн тиңдҽшлектҽ шҽһҽрне үзгҽртеп кору;
12) шҽһҽр чиклҽрен үзгҽртү нҽтиҗҽсендҽ шҽһҽр сайлаучылары санының
25 проценттан артык артуында килеп чыккан очрак;
13) халыкның ихтыярын турыдан-туры белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн
карарны гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле муниципаль хокукый актның басылып
чыгу вакытын бозу;
14) башкарма комитет җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен башкаручы шҽһҽр
башлыгы вазыйфасына керешүе;
Шҽһҽр Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн Контракт ике яклы килешү
буенча яки суд тҽртибендҽ түбҽндҽге гаризалар буенча гамҽлдҽн чыгарылырга
мөмкин:

1) шартлар бозылу сҽбҽпле, шҽһҽр Советы яисҽ шҽһҽр башлыгы җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы контрактны, шулай ук
Уставның 46 статьясындагы 5нче өлешендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽмҽү;
2) Татарстан Республикасы Президентының - шартлар бозылу сҽбҽпле,
аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы контракт җирле
үзидарҽ органнарына тапшырылган вҽкалҽтлҽр, шулай ук федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн бҽйле рҽвештҽ шҽһҽр Уставының
46 статьясындагы 5 өлешендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽмҽү;
3) шҽһҽр башкарма комитеты җитҽкчесе-шҽһҽрнең җирле үзидарҽ
органнары тарафыннан һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте
органнарының контракт шартларын бозулары;
Коррупциягҽ каршы көрҽш турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ тҽкъдим ителгҽн керемнҽрне, чыгымнарны, мөлкҽте һҽм мөлкҽти
характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүматларның дөреслеген һҽм
тулылыгын тикшерү нҽтиҗҽсендҽ ачыкланган, 2008 елның 25 декабрендҽге
«Коррупциягҽ каршы көрҽш турында»гы №273-ФЗ Федераль закон, 2012 елның
3 декабрендҽге «Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затларның чыгымнары туры
килүен контрольдҽ тоту турындагы» №230-ФЗ Федераль закон, 2003 елның
7 маендагы «Аерым категория затларга счет ачуны һҽм ия булуны тыю
(вклады), кулдагы акчаларны һҽм кыйммҽтле ҽйберлҽрне Россия Федерациясе
территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында саклау, чит ил финанс
инструментлары белҽн кулланырга яки аларга ия булу турындагы» № 79-ФЗ
законнар белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр, тыюлар, бурычларны үтҽмҽү сҽбҽпле,
Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы дҽүлҽт
хакимияте җитҽкчесе)
гаризасы нигезендҽ Шҽһҽр Башкарма комитеты
җитҽкчесе белҽн Контракт суд тҽртибендҽ юкка чыгарылырга мөмкин.
4. Шҽһҽр башкарма комитетының эшчҽнлек оештыруы
4.1. Шҽһҽр Башкарма комитеты структурасына Башкарма комитет
җитҽкчесе, башка вазыйфаи затлар һҽм (яки) шҽһҽр Башкарма комитеты тармак
(функциональ) органнары керҽ.
4.2. Шҽһҽр Башкарма комитеты структурасы Ҽлмҽт муниципаль районы
Советы һҽм Ҽлмҽт шҽһҽре Башкарма комитеты җитҽкчесе тҽкъдиме белҽн
раслана.
4.3. Шҽһҽрнең Башкарма комитеты органнары шҽһҽр Башкарма комитеты
җитҽкчесе тарафыннан расланган нигезлҽмҽлҽр буенча эшли.
4.4. Башкарма комитет эшчҽнлегендҽ ярдҽм итү өчен, җирле
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча килешенгҽн һҽм аның компетенциясенҽ
кертелгҽн шҽһҽр Башкарма комитеты каршында, шҽһҽр Башкарма комитеты
җитҽкчесе карары белҽн координация, эксперт һҽм башка иҗтимагый
(консультатив) киңҽшмҽлҽр оешырга мөмкин. Күрсҽтелгҽн киңҽшлҽр шҽһҽр
Башкарма комитеты структурасына керми. Аларда эшлҽр җҽмҽгатьчелекнең
ирекле ихтыяры буенча башкарыла.

5. Хезмҽт мөнҽсҽбҽтлҽре
5.1. Шҽһҽр Башкарма комитетында хезмҽт Россия Федерациясе һҽм
Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган
муниципаль хезмҽт булып исҽплҽнҽ. Шҽһҽр Башкарма комитетында
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче затлар муниципаль хезмҽткҽрлҽр
булып тора.
5.2. Шҽһҽр Башкарма комитеты һҽм хезмҽткҽрлҽренең мөнҽсҽбҽтлҽре
(муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр булмаган техник
хезмҽткҽрлҽрнең мөнҽсҽбҽтлҽре) Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы муниципаль хезмҽт турындагы хезмҽт законнары белҽн җайга
салына.
5.3. Шҽһҽр Башкарма комитеты һҽм җитҽкчелҽр арасындагы
мөнҽсҽбҽтлҽр ведомство карамагындагы учреждениелҽр һҽм предприятиелҽр
хезмҽт законы, граждан законнары, ҽлеге Нигезлҽмҽ, алар белҽн төзелгҽн
хезмҽт килешүлҽре белҽн җайга салына.
5.4. Шҽһҽр Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү
законнар һҽм муниципаль хокукый законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җитештерелҽ.
5.5. Шҽһҽр Башкарма комитеты Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы законнары буенча каралган хезмҽтне саклау чараларын
тормышка ашыруны, закон нигезендҽ билгелҽнгҽн җаваплылыкны үз өстенҽ
ала.
6. Шҽһҽр Башкарма комитеты милек һҽм финанс эшчҽнлеге
6.1. Шҽһҽр Башкарма комитеты бюджетта ҽлеге максатларга каралган
акчалар чиклҽрендҽ чыгымнар сметасы, закон белҽн тыелмаган башка
чыганаклар хисабына финанслана .
6.2. Башкарма комитетның Финанс һҽм икътисади нигезен Ҽлмҽт
муниципаль районы Ҽлмҽт шҽһҽре бюджеты акчалары, башкарма комитет
карамагына тапшырылган функциялҽрне тҽэмин итү өчен булдырылган
муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр, шулай ук идарҽ
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен тапшырылган башка муниципаль милек
тҽшкил итҽ.
7. Шҽһҽр Башкарма комитетын бетерү һҽм үзгҽртеп кору
7.1. Шҽһҽр Башкарма комитетын бетерү һҽм үзгҽртеп кору федераль
законнарда каралган тҽртиптҽ, Татарстан Республикасы законнары һҽм
шҽһҽрнең җирле үзидарҽ органнарының норматив актлары нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Шҽһҽр башлыгы

А.Р. Хҽйруллин

