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Башҡортостан Республикаһы алтынсы саҡырылыш  

Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың 2019 йылдың яҙғы 

сессияһы осорондағы эшмәкәрлеге тураһында мәғлүмәт 

 

2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда Башҡортостан 

Республикаһы алтынсы саҡырылыш Дәүләт Йыйылышы – 

Ҡоролтай депутаттары үҙ вәкәләттәре сиктәрендә 

мәсьәләләрҙе закондар йәһәтенән көйләү бурыстарын 

ғәмәлгә ашырҙы. План буйынса Башҡортостан ҡануниәте 

федераль ҡануниәт менән ярашлылыҡҡа килтерелде. 

Парламент эшмәкәрлеге Башҡортостан Республикаһы 

Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы, Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте, муниципаль берәмектәрҙең 

вәкиллекле органдары, йәмәғәт ойошмалары, граждандар 

менән тығыҙ бәйләнештә ғәмәлгә ашырылды һәм 

республика иҡтисадының тотороҡлолоғон тәьмин итеүгә 

һәм халыҡтың йәшәү кимәлен күтәреүгә йүнәлтелде. 

Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – 

Ҡоролтай (артабан – Дәүләт Йыйылышы) эшмәкәрлеге 

парламенттың закондар сығарыу эшенең яҡынса 

программаһына, Башҡортостан Республикаһы Башлығының 

2019 йылға Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы 

– Ҡоролтайға Мөрәжәғәтнамәһенә ярашлы төҙөлдө. 

Отчет осоронда Президиумдың 13 ултырышы, Дәүләт 

Йыйылышының 12 пленар ултырышы үткәрелде, уларҙың 

йомғаҡтары буйынса 93 закон акты закон статусына эйә 

булды. Депутаттар Рәсәй Федерацияһы Федераль 

Йыйылышының Дәүләт Думаһынан килгән 454 федераль 

закон проектын, Рәсәй Федерацияһы субъекттарынан 

килгән 59 закон сығарыу башланғысын һәм 

мөрәжәғәттәрҙе тикшерҙе. 

Дәүләт Йыйылышының 329 ҡарары, шул иҫәптән 

Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер суд 

участкаларының мировой судьяларын һайлау мәсьәләһе 

буйынса ҡарарҙар тикшерелде. 



Яҙғы сессияла, закон сығарыу башланғысын ғәмәлгә 

ашырып, республика парламенты Рәсәй Федерацияһы 

Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһына 4 федераль закон 

проектын ебәрҙе. Әлеге ваҡытта Дәүләт Йыйылышының 

башланғысы менән ебәрелгән 14 проект Федераль 

Йыйылыштың түбәнге палатаһында тикшерелеү процесында. 

Даими комитеттар тарафынан ғинуарҙан июнгә тиклем  

78 ултырыш үткәрелде, уларҙа 110 закон проекты 

тикшерелде. Дәүләт төҙөлөшө, хоҡуҡ тәртибе һәм суд 

мәсьәләләре буйынса комитет – 9, Урындағы үҙидара, 

граждандар йәмғиәте институттарын үҫтереү һәм киң 

мәғлүмәт саралары буйынса комитет – 14, Бюджет, 

һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре 

буйынса комитет – 31, Сәнәғәт, инновацион үҫеш, 

сауҙа, эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынса комитет – 7, 

Торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктур үҫеш буйынса 

комитет – 5, Аграр мәсьәләләр, экология һәм тәбиғәтте 

файҙаланыу буйынса комитет – 14, Мәғариф, мәҙәниәт, 

йәштәр сәйәсәте һәм спорт буйынса комитет – 12, 

Һаулыҡ һаҡлау, социаль сәйәсәт һәм ветерандар эштәре 

буйынса комитет 18 закон проектын тикшерҙе. 

Яҙғы сессия осоронда депутаттар тарафынан 

граждандар ҡабул итеү үткәрелде, мөрәжәғәттәр 

тикшерелде, депутат запростары ебәрелде. 2019 йылдың 

алты айы эсендә закон сығарыусылар 3 793 гражданды 

шәхси рәүештә ҡабул итте, 4 296 хат һәм мөрәжәғәт 

тикшерҙе, 1 897 депутат запросы ебәрҙе. 

Рәсәй Федерацияһы субъекты парламентың ғәмәлдәге 

ҡануниәттә күҙ уңында тотолған эшмәкәрлеге формалары 

түңәрәк өҫтәлдәр, парламент тыңлауҙары, эшсе 

төркөмдәр, эксперт советтары ултырыштары үткәреүҙе, 

Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлеше 

буйынса власть органдарының мәғлүмәтен тыңлауҙы 

күҙаллай. Депутаттар 3 парламент тыңлауҙары, 13 

түңәрәк өҫтәл үткәрҙе, 56 тапҡыр Башҡортостан 



Республикаһы закондарын ғәмәлгә ашырыу барышы 

тураһында Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте 

ағзаларының, учреждениелар етәкселәренең мәғлүмәтен 

тыңланы. Эксперт советтарының – 13, эшсе төркөмдәрҙең 

22 ултырышы үтте. 

Дәүләт Йыйылышы яҙғы сессияла «Закон сығарыуҙа 

ҡатнаш» проектын ғәмәлгә ашыра башланы. Проект һәр 

гражданға Рәсәй Федерацияһы һәм Башҡортостан 

Республикаһы ҡануниәтенең социаль һәм иҡтисади 

блоктарын камиллаштырыу буйынса үҙ идеяларын тормошҡа 

ашырыуҙы тәҡдим итергә мөмкинлек бирә. 

Отчет осоронда Дәүләт Йыйылышы Рәйесе Константин 

Борисович Толкачев Рәсәй Федерацияһы Федераль 

Йыйылышы ҡарамағындағы Рәсәй Федерацияһы Закондар 

сығарыусылар Советының, уның Президиумының, шулай уҡ 

үҙе етәкләгән Милли именлекте һәм коррупцияға ҡаршы 

көрәште закондар йәһәтенән тәьмин итеү мәсьәләләре 

буйынса комиссияһының эшендә ҡатнашты. Көн тәртибенә 

балаларҙың именлеген һәм сифатлы ял итеүен тәьмин 

итеү, баҡсасыларҙың мәнфәғәттәрен яҡлау мәсьәләләре, 

ғәмәлдәге ҡануниәттең һәм иҡтисади йүнәлештәге 

енәйәттәргә ҡаршы көрәш өлкәһендә хоҡуҡ ҡулланыу 

тәжрибәһе проблемалары сығарылды. 

Март айында Рәсәй Федерацияһы Федераль 

Йыйылышының Федерация Советында республика 

ойошторолоуҙың 100 йыллығын байрам итеү сиктәрендә 

Башҡортостан Республикаһы көндәре үткәрелде. 

Башҡортостан делегацияһын Башҡортостан Республикаһы 

Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Радий Фәрит 

улы Хәбиров етәкләне. Делегация составына Дәүләт 

Йыйылышы Рәйесе Константин Борисович Толкачев, 

республика парламенты депутаттары, Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте ағзалары инде. Беренсе көндә 

Дәүләт Йыйылышы депутаттары ҡатнашлығында Федерация 

Советының алты комитетының киңәйтелгән ултырыштары 



үтте. Уларҙа инфраструктура проекттарын ғәмәлгә 

ашырыу, ауыл хужалығын үҫтереү, республика 

территорияһында айырым иҡтисади зона барлыҡҡа 

килтереү, медицина технологияларын үҫтереү 

перспективалары, Башҡортостанда дәүләт власы 

органдарының коммерцияға ҡарамаған ойошмалар менән 

үҙ-ара эш итеү тәжрибәһе, таҙартыу ҡорамалдарын 

төҙөкләндереү юлы менән экологик хәлде яҡшыртыу, 2020 

йылда Башҡортостанда VI Бөтә донъя фольклориадаһын 

үткәреүгә әҙерлек мәсьәләләре тикшерелде. Профилле 

комитеттар ҡарарҙары пленар ултырышта ҡабул ителгән 

«Башҡортостан Республикаһын социаль-иҡтисади 

үҫтереүҙе дәүләт яҡлауы тураһында» Федерация Советы 

ҡарары нигеҙенә ятты. Башҡортостан һәм Федерация 

Советы парламентарийҙарының осрашыуҙары, шулай уҡ 

«2016–2018 йылдар осоронда дәүләт власы органдары 

тарафынан ҡулланыусылар хоҡуҡтарының яҡланғанлығы 

буйынса Рәсәй Федерацияһы субъекттары рейтингы» 

темаһына түңәрәк өҫтәл үтте. Федерация Советында 

шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының социаль-

иҡтисади потенциалының күргәҙмә-презентацияһы тәҡдим 

ителде. Федерация Советының пленар ултырышы 

сиктәрендә Башҡортостанға арналған «Рәсәй Федерацияһы 

субъекты сәғәте» үтте. 

Отчет осоронда Дәүләт Йыйылышы Рәйесе 

ҡарамағындағы Консультатив советтың беренсе ултырышы 

үтте. Был Советты ойоштороу тураһындағы ҡарар 2018 

йылдың аҙағында ҡабул ителгән ине. Совет составына 

закон сығарыу эшендә ҙур тәжрибәгә эйә булыусы 

кешеләр, шул иҫәптән муниципалитеттар, ғилми 

ойошмалар, сәйәси партияларҙың төбәк бүлексәләре, 

йәмәғәт берләшмәләре етәкселәре, үткән 

саҡырылыштарҙың Дәүләт Йыйылышы депутаттары инде. 

Консультатив совет ағзалары «Башҡорт Автономиялы 

Совет Социалистик Республикаһы ойошторолоуҙың тарихи 



әһәмиәте тураһында» мәсьәләһен тикшерҙе. Ултырышта 

шулай уҡ Башҡортостан Республикаһы ҡануниәтен 

камиллаштырыу буйынса тәҡдимдәр тикшерелде. Ошо тема 

буйынса докладтар менән «ОПОРА РОССИИ» дөйөм Рәсәй 

бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ йәмәғәт ойошмаһының төбәк 

бүлексәһе рәйесе Ләйсән Рәфис ҡыҙы Николаева һәм 

Рәсәй фәндәр академияһының Федераль ғилми-тикшеренеү 

социологик үҙәгенең Башҡортостан филиалы директоры 

Рим Марс улы Вәлиәхмәтов сығыш яһаны. 

Яҙғы сессияла Дәүләт Йыйылышы депутаттары Рәсәй 

Федерацияһының, шулай уҡ башҡа илдәрҙең власть 

органдары, эшлекле даирәләр вәкилдәре, ғалимдары 

менән осрашыуҙар үткәрҙе. 

Әйтәйек, Дәүләт Йыйылышы Рәйесе Константин 

Борисович Толкачев Көньяҡ Африка Республикаһының 

Рәсәй Федерацияһындағы Ғәҙәттән тыш һәм Тулы хоҡуҡлы 

илсеһе Номасонто Мария Сибанда-Туси ханым менән 

осрашыу үткәрҙе. Осрашыу барышында Башҡортостан менән 

Көньяҡ Африка Республикаһының киң спектрҙағы 

мәсьәләләр буйынса, шул иҫәптән мәғариф һәм бизнес 

өлкәһендә хеҙмәттәшлек итеү перспективалары 

тикшерелде. 

Ҡаҙағстан Республикаһының Ҡазандағы Генераль 

консулы Еркин Валитханович Тукумов менән эшлекле 

осрашыу үткәрелде. Осрашыуҙа шулай уҡ Федерация 

Советы ағзаһы Ирек Ишмөхәмәт улы Ялалов ҡатнашты. 

Яҡтар күрше дәүләттә барған көнүҙәк сәйәси процестар 

буйынса фекер алышты, шулай уҡ Рәсәйҙең Ҡаҙағстан һәм 

ике илдең ҡайһы бер төбәктәре менән хеҙмәттәшлек 

итеүе хаҡында әңгәмәләште. 

Отчет осоронда шулай уҡ Рәсәй Федерацияһы Үҙәк 

һайлау комиссияһы ағзаһы Евгений Александрович 

Шевченко, билдәле сәйәсмән, дәүләт һәм фән эшмәкәре 

Сергей Николаевич Бабурин, Саха (Яҡутстан) 

Республикаһы Дәүләт Йыйылышы (Ил Түмэне) Рәйесе 



урынбаҫары Александр Николаевич Жирков, Дәүләт 

Думаһының Оборона буйынса комитеты рәйесе, Рәсәй 

Федерацияһы Геройы, генерал-полковник Владимир 

Анатольевич Шаманов, республиканың күренекле 

спортсылары – төрлө йылдарҙағы Олимпия һәм Паралимпия 

уйындары, донъя, Европа чемпиондары һәм призерҙары, 

атҡаҙанған спорт мастерҙары менән осрашыуҙар үтте. 

Июль айында Дәүләт Йыйылышы Рәйесе Константин 

Борисович Толкачев Вьетнам Коммунистар партияһы Үҙәк 

комитеты ағзаһы, Вьетнам Коммунистар партияһы Үҙәк 

комитетының халыҡ-ара бүлеге мөдире Хоанг Бинь Куан 

етәкселегендәге Вьетнам Коммунистар партияһы Үҙәк 

комитеты делегацияһы менән осрашыу үткәрҙе. 

2019 йылдың майында Дәүләт Йыйылышы менән Ямал-

Ненец автономиялы округының Закондар сығарыу Йыйылышы 

араһында хеҙмәттәшлек тураһында килешеүгә ҡул 

ҡуйылды. Килешеүҙә федераль кимәлдә закондар сығарыу 

башланғыстарын индереү, закондарҙың үтәлешенә 

парламент контроле формаларын камиллаштырыу, 

закондар, башҡа норматив хоҡуҡи акттар һәм закондар 

сығарыу мәсьәләләре буйынса материалдар менән 

алмашыу, берлектәге эшсе төркөмдәр булдырыу, уртаҡ 

саралар үткәреү мөмкинлеге буйынса парламенттарҙың 

берлектәге эштәре билдәләнде. 

Июль айында Дәүләт Йыйылышы Рәйесе Константин 

Борисович Толкачев «Беларусь һәм Рәсәй халыҡтарының 

берҙәм мәҙәни һәм гуманитар киңлеген формалаштырыу 

нигеҙе булараҡ төбәк-ара бәйләнештәр» темаһына Рәсәй 

һәм Беларусь төбәктәренең алтынсы форумының пленар 

ултырышында ҡатнашты. 

Дәүләт Йыйылышы Рәйесе Константин Борисович 

Толкачев Рәсәй делегацияһы составында отчет осоронда 

Страсбургта Европа һарайында үткән Европа Советының 

Урындағы һәм төбәктәр властары конгресының 36-сы 

пленар сессияһында, шулай уҡ Норвегияның баш ҡалаһы 



Ослола үткән Европа Советының Урындағы һәм төбәктәр 

властары конгресының Мониторинг буйынса комитеты 

ултырышында ҡатнашты. 

Башҡортостан Республикаһы Башлығы вазифаһын 

ваҡытлыса башҡарыусы Радий Фәрит улы Хәбиров Дәүләт 

Йыйылышына тәүге тапҡыр 2018 йылға мәҙәниәт, һаулыҡ 

һаҡлау, мәғариф, социаль хеҙмәтләндереү өлкәһендәге 

ойошмалар тарафынан хеҙмәттәр күрһәтеү шарттары 

сифатына бойондороҡһоҙ баһалау үткәреү һөҙөмтәләре 

тураһында мотлаҡ асыҡ отчет тәҡдим итте. Отчетты 

төбәктең закондар сығарыу органының тикшереүе – 

«Рәсәй Федерацияһы субъекттарының дәүләт власының 

закондар сығарыу (вәкиллекле) һәм башҡарма органдарын 

ойоштороуҙың дөйөм принциптары тураһында» 184-ФЗ 

һанлы Федераль закон тарафынан индерелгән яңылыҡ. 

Дәүләт төҙөлөшө, хоҡуҡ тәртибе һәм суд 

мәсьәләләре буйынса комитет отчет осоронда 9 ултырыш 

үткәрҙе (уларҙың 3-һө – сираттан тыш, 1-һе күсмә 

ултырыш), уларҙа 9 закон проекты һәм Дәүләт 

Йыйылышының 64 ҡарары проекты тикшерелде, уларҙың 40-

ы мировой судьялар һайлауға һәм мировой судьялар 

бурыстарын башҡарыуға йәлеп итеүгә ҡағылды. Бер закон 

проектын тикшереү көҙгө сессияға күсерелде. 

«Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер закон 

акттарына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

4 февралендәге 53-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Башҡортостан Республикаһы Прокуроры тарафынан 

индерелде) өлөшләтә төҙөүҙә ҡатнашыусыларҙың 

хоҡуҡтарын яҡлау маҡсатында намыҫһыҙ төҙөүселәр 

ғәмәлдәренән зыян күреүселәргә ҡарата Башҡортостан 

Республикаһының Дәүләт юридик бюроһы тарафынан 

түләүһеҙ юридик ярҙам күрһәтеү кеүек дәүләт яҡлауы 

сараһын билдәләүҙе тәҡдим итә. 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт гражданлыҡ 

хеҙмәте тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 



үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

4 февралендәге 54-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) «Маҡсатлы 

уҡытыуҙы камиллаштырыу өлөшөндә Рәсәй Федерацияһының 

ҡайһы бер закон акттарына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2018 йылдың  

3 авгусындағы 337-ФЗ һанлы Федераль законды ҡабул 

итеүгә бәйле әҙерләнде. 

Закон тарафынан «Башҡортостан Республикаһының 

дәүләт гражданлыҡ хеҙмәте тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законының 14-се статьяһында (Гражданлыҡ 

хеҙмәте өсөн кадрҙар әҙерләү) ҡулланылыусы маҡсатлы 

ҡабул итеү тураһындағы килешеү төшөнсәһе алып 

ташланды. 

«Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында 

Башҡортостан Республикаһы Кодексының 8.5-се 

статьяһына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 

4 февралендәге 55-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законын (Комитет тарафынан индерелде) әҙерләүгә ҡайһы 

бер нормаларҙы Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында 

Рәсәй Федерацияһы Кодексы менән ярашлылыҡҡа килтереү 

кәрәклеге сәбәпсе булды. Рәсәй Федерацияһы субъекты 

законы тарафынан билдәләнгән сроктарҙа тотҡарланған 

транспорт сараларын алып барыу һәм һаҡлау хаҡын түләү 

бурысы федераль кимәлдә билдәләнгәнлектән һәм атап 

үтелгән ғәмәл өсөн административ яуаплылыҡ федераль 

закон менән генә билдәләнә алғанлыҡтын (Административ 

хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында Рәсәй Федерацияһы Кодексының 

1.3-сө статьяһының  

1-се өлөшөнөң 3-сө пункты), республика законының 

тейешле положениелары ғәмәлдән сыҡҡан тип танылды. 

«Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында 

Башҡортостан Республикаһы Кодексына үҙгәрештәр 

индереү тураһында»  

2019 йылдың 9 апрелендәге 95-з һанлы Башҡортостан 



Республикаһы Законы (Комитет тарафынан индерелде) 

Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында Башҡортостан 

Республикаһы Кодексын транспорт сараларын (уларға 

прицептарҙы), шул иҫәптән ташланған һәм (йәки) 

һүтелгән транспорт сараларын, торама пункттар 

сиктәрендәге газондарға, сәскә түтәлдәренә, башҡа 

йәшелләндерелгән территорияларға, балалар спорт 

майҙансыҡтарына ҡуйған, шулай уҡ атап үтелгән 

территориялар буйлап транспорт сараһында йөрөгән өсөн 

административ штраф билдәләүсе яңы 6.21-се статья 

менән тулыландырыуҙы тәҡдим итә. 

Яңы статьяла күҙ уңында тотолған административ 

хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында протоколдар төҙөү буйынса 

вәкәләттәр административ комиссиялар ағзаларына һәм 

урындағы үҙидара органдарының вазифалы кешеләренә 

бирелде. Административ эштәр административ 

комиссиялар тарафынан тикшереләсәк. 

«Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында 

Башҡортостан Республикаһы Кодексына үҙгәрештәр 

индереү тураһында»  

2019 йылдың 28 июнендәге 115-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Комитет тарафынан 

индерелде) Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында 

Башҡортостан Республикаһы Кодексы биләмәләрҙең һәм 

ҡала округтарының урындағы үҙидара органдары 

тарафынан билдәләнгән урындарҙан һәм (йәки) 

ысулдарҙан тыш, сүп-сарҙы, япраҡтарҙы, үләндәрҙе, 

ағастар һәм ҡыуаҡтар өлөштәрен, башҡа үҫемлектәрҙе 

йәки уның ҡалдыҡтарын яндырған, скверҙарҙа, 

парктарҙа, дөйөм файҙаланыштағы башҡа территорияларҙа 

усаҡтар яндырған өсөн административ яуаплылыҡ 

билдәләүсе 6.22-се статья менән тулыландырылды. Атап 

үтелгән административ ғәмәлдәрҙе ҡылған өсөн 

протоколдар төҙөү хоҡуғы административ комиссиялар 

ағзаларына, урындағы үҙидара органдарының вазифалы 



кешеләренә бирелде. Административ хоҡуҡ боҙоуҙар 

тураһындағы эштәрҙе тикшереү буйынса вәкәләттәр 

административ комиссияларға йөкмәтелде. 

«Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер закон 

акттарына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

10 июлендәге 119-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) «Башҡортостан Республикаһы дәүләт власы 

органдарының халыҡ-ара һәм тышҡы иҡтисади 

бәйләнештәрҙе ғәмәлгә ашырыу хаҡындағы килешеүҙәре 

тураһында» 2003 йылдың 8 декабрендәге 53-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр 

индереүҙе күҙ уңында тота. Үҙгәрештәргә ярашлы 

килешеүҙәрҙе үтәгәндә хоҡуҡ боҙоуҙар табылған осраҡта 

халыҡ-ара һәм тышҡы иҡтисади бәйләнештәр мәсьәләләрен 

координациялаусы республика башҡарма власть органы 

кәрәкле саралар күреү тураһында Башҡортостан 

Республикаһы Башлығына һәм Башҡортостан Республикаһы 

Хөкүмәтенә тәҡдимдәр индерә. 

Бынан тыш «Башҡортостан Республикаһы дәүләт власы 

органдарының Рәсәй Федерацияһы субъекттарының дәүләт 

власы органдары менән килешеүҙәре тураһында» 2003 

йылдың  

8 декабрендәге 54-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы Башҡортостан Республикаһы дәүләт власы 

органдарының Рәсәй Федерацияһы субъекттарының дәүләт 

власы органдары менән төҙөлгән килешеүҙәрен учетҡа 

алыу тураһындағы норма менән тулыландырылды. 

«Башҡортостан Республикаһының суд участкаларын 

һәм мировой судьялар вазифаларын бөтөрөү һәм барлыҡҡа 

килтереү һәм Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер 

закон акттарына үҙгәрештәр индереү тураһында»  

2019 йылдың 10 июлендәге 120-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) 



Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы Ленин районы 

буйынса 4-се суд участкаһы һәм тейешле мировой судья 

вазифаһы бөтөрөлдө һәм Башҡортостан Республикаһының 

Өфө районында өҫтәмә 4-се суд участкаһы һәм мировой 

судья вазифаһы барлыҡҡа килтерелде. Башҡортостан 

Республикаһы Өфө ҡалаһы Ленин районы буйынса 4-се суд 

участкаһы мировой судьяһы компетенцияһына индерелгән 

эштәр Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы Ленин 

районы буйынса 7-се суд участкаһы мировой судьяһы 

юрисдикцияһына тапшырылды.  

Башҡортостан Республикаһының закон акттарында 

мировой судьялар эшмәкәрлеген кадрҙар менән, 

ойоштороу һәм ресурстар менән тәьмин итеү өлкәһендәге 

республика башҡарма власть органы атамаһын бер төрлө 

яҙыуҙы тәьмин итеү маҡсатында «Башҡортостан 

Республикаһы мировой судьялар эшмәкәрлеге хаҡындағы 

мәғлүмәтте алыу мөмкинлеген тәьмин итеү тураһында» 

2010 йылдың 18 июнендәге 269-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законында «мировой судьялар эшмәкәрлеген 

кадрҙар менән, ойоштороу һәм ресурстар йәһәтенән 

тәьмин итеү» һүҙҙәре «юстиция өлкәһендә» һүҙҙәре 

менән алмаштырылды. 

Рәсәй Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт 

Думаһынан – 59 федераль закон проекты, Рәсәй 

Федерацияһы субъекттарынан 3 закон сығарыу башланғысы 

килде. 

Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлешенә 

Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү вәкәләттәрен 

тормошҡа ашырыу маҡсатында 2019 йылдың яҙғы сессияһы 

осоронда раҫланған эш планына ярашлы «Башҡортостан 

Республикаһында түләүһеҙ юридик ярҙам тураһында» 2012 

йылдың 24 декабрендәге 638-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына мониторинг үткәрелде, ошо тема 

буйынса апрель айында үткәрелгән парламент тыңлауҙары 

рекомендацияларын әҙерләгәндә уның йомғаҡтары иҫәпкә 



алынды. Рекомендациялар Башҡортостан Республикаһы 

Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың рәсми сайтында 

урынлаштырылды, ҡыҙыҡһыныусы органдарға ебәрелде. 

Комитет ултырыштарында отчет осоронда түбәндәге 

мәсьәләләр буйынса мәғлүмәттәр тыңланды: 

– 2018 йылда Башҡортостан Республикаһы Контроль-

иҫәп палатаһының эше тураһындағы отчет; 

 – транспорт объекттарындағы оператив хәл торошо 

тураһында; 

– 2018 йылда Башҡортостан Республикаһында кеше 

хоҡуҡтарын һәм иректәрен үтәү тураһында (Башҡортостан 

Республикаһында Кеше хоҡуҡтары буйынса вәкил Р. Ф. 

Ҡәйүмов доклад яһаны); 

– «Башҡортостан Республикаһында түләүһеҙ юридик 

ярҙам тураһында» 2012 йылдың 24 декабрендәге 638-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законының үтәлеше 

тураһында (Башҡортостан Республикаһы Адвокаттар 

палатаһы, Башҡортостан Республикаһы Нотариаль 

палатаһы, Башҡортостан Республикаһының Юстиция эштәре 

буйынса дәүләт комитеты, Рәсәйҙең юристар 

ассоциацияһы, урындағы үҙидара органдары вәкилдәре 

доклад яһаны). Мәсьәлә Өфө, Октябрьский, Стәрлетамаҡ 

ҡалаларында ярты йыл эсендә үткәрелгән зона 

кәңәшмәләре сиктәрендә өс тапҡыр тикшерелде; 

– Башҡортостан Республикаһы буйынса айырым суд 

участкаларының мировой судьялары эшмәкәрлеге 

тураһында; 

– «Башҡортостан Республикаһында нотариаль 

эшмәкәрлекте ойоштороу тураһында» 2017 йылдың 30 

ғинуарындағы  

458-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законының 

үтәлеше тураһында; 

– Башҡортостан Республикаһында халыҡ 

дружиналарының һәм хоҡуҡ һаҡлау йүнәлешендәге йәмәғәт 

берләшмәләренең эшмәкәрлеге тураһында. 



Февраль айында Комитет тарафынан «Алкоголле 

продукцияның законһыҙ әйләнешенә ҡаршы көрәш 

тураһында: көйләүҙең ҡануни аспекттары» темаһына 

түңәрәк өҫтәл үткәрелде. Түңәрәк өҫтәлдә 

ҡатнашыусыларҙың тәҡдимдәре эштә файҙаланыу өсөн 

Дәүләт Йыйылышының Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, 

эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынса комитетына ебәрелде. 

Эшсе төркөмдәрҙең 9 ултырышында Башҡортостан 

Республикаһының айырым суд участкаларының мировой 

судьяларын һайлау һәм мировой судьялар вазифаларын 

үтәүгә йәлеп итеү өсөн кандидатуралар, сүп-сарҙы 

яндырған өсөн яуаплылыҡ билдәләү өлөшөндә Рәсәй 

Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан 

Республикаһы буйынса Баш идаралығының тәҡдимдәре, 

«Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында Рәсәй 

Федерацияһы Кодексының 14.53-сө статьяһына үҙгәрештәр 

индереү тураһында» федераль закон проектын Рәсәй 

Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһына 

индереү буйынса Дәүләт Йыйылышының закон сығарыу 

башланғысы тикшерелде (Дәүләт Йыйылышы депутаты Д. А. 

Чувилин тарафынан индерелде). 

Яҙғы сессия осоронда Комитет ағзалары тарафынан 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан килгән 390 мөрәжәғәт 

тикшерелде, 476 граждан шәхси рәүештә ҡабул ителде. 

Граждандарҙың хоҡуҡтарын, иректәрен һәм законлы 

мәнфәғәттәрен боҙоуҙарҙы бөтөрөү буйынса саралар 

күреү өсөн дәүләт органдарына, урындағы үҙидара 

органдарына һәм вазифалы кешеләргә 91 депутат запросы 

ебәрелде. 

Урындағы үҙидара, граждандар йәмғиәте 

институттарын үҫтереү һәм киң мәғлүмәт саралары 

буйынса комитет  

11 ултырыш үткәрҙе (уларҙың 3-әүһе һорау алыу ысулы 

менән),  

14 закон проектын һәм Дәүләт Йыйылышының 11 ҡарары 



проектын әҙерләне һәм Дәүләт Йыйылышы тикшереүенә 

индерҙе. Бер закон проектын тикшереү көҙгө сессияға 

ҡалдырылды. 

«Асыҡ сара үткәреү хаҡында белдереү ҡағыҙы биреү 

тәртибе тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының 4-се статьяһына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 4 февралендәге 56-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законында (Комитет 

тарафынан индерелде) асыҡ сара үткәреү хаҡындағы 

белдереү ҡағыҙын алыусы органдың сараны 

ойоштороусының уны үткәреүҙән баш тартыуы тураһындағы 

белдереү ҡағыҙының килеүе хаҡында вәкәләттәрен 

тормошҡа ашырыу территорияһында асыҡ саралар үткәреү 

планлаштырылған Башҡортостан Республикаһы дәүләт 

власы органдарына, шулай уҡ урындағы үҙидара 

органдарына, хеҙмәтләндереүендә асыҡ сара үткәреү 

планлаштырылған территория (бина) булған эске 

органдарға кисектергеһеҙ хәбәр итеү бурысы күҙ уңында 

тотола.  

«Башҡортостан Республикаһында муниципаль хеҙмәттә 

пенсия тәғәйенләү һәм түләү тәртибе тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законының 4-се статьяһына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 4 

февралендәге  

57-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законын ҡабул 

итеүгә (Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) түбәндәгеләр сәбәпсе булды. Башҡортостан 

Республикаһы Башлығының 2018 йылдың 19 июнендәге УГ-

99 һанлы Указы менән Башҡортостан Республикаһы 

Президентының 1997 йылдың 24 февралендәге УП-119 

һанлы Указы тарафынан раҫланған Дәүләт хеҙмәтендә 

оҙаҡ йылдар эшләгән өсөн пенсия тәғәйенләү һәм түләү 

тәртибе тураһындағы Положениеның  

2.5-се пунктына үҙгәрештәр индерелде. Уға ярашлы 

Башҡортостан Республикаһының дәүләт хеҙмәтендә оҙаҡ 



йылдар эшләгән өсөн пенсия һәм почетлы исемдәре, 

махсус ҡаҙаныштары өсөн пенсияға өҫтәмә түләү 

хоҡуғына эйә булыусы кешеләр ике түләүҙе лә бер үк 

ваҡытта ала алалар. 

«Рәсәй Федерацияһында дәүләт гражданлыҡ хеҙмәте 

тураһында» 2004 йылдың 27 июлендәге 79-ФЗ һанлы 

Федераль закондың 7-се статьяһы тарафынан гражданлыҡ 

хеҙмәте һәм муниципаль хеҙмәттең үҙ-ара бәйләнеше, 

шул иҫәптән гражданлыҡ муниципаль хеҙмәттең социаль 

гарантиялары, күҙ уңында тотола. 

Муниципаль хеҙмәткәрҙәргә тейешле түләүҙәр биреү 

шарттарының дәүләт гражданлыҡ хеҙмәткәрҙәренә 

түләүҙәр биреү шарттары менән аналогик булырға 

тейешлеген иҫәпкә алып, Закон тарафынан Башҡортостан 

Республикаһында муниципаль хеҙмәттә оҙаҡ йылдар 

эшләгән өсөн пенсия һәм пенсияға һәр айлыҡ өҫтәмә 

түләү бер үк ваҡытта тәғәйенләнә һәм түләнә алмауын 

билдәләүсе положение алып ташланды. 

«Башҡортостан Республикаһының административ-

территориаль ҡоролошо тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законының 2-се статьяһына үҙгәреш 

индереү тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 67-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законына ярашлы 

(Комитет тарафынан индерелде) Башҡортостан 

Республикаһы Законының  

2-се статьяһы 4-се өлөш менән тулыландырылды. Уға 

ярашлы Башҡортостан Республикаһының сиктәрен 

билдәләгән йәки үҙгәрткән осраҡта «Күсемһеҙ милекте 

дәүләт теркәүе тураһында» 2015 йылдың 13 июлендәге 

218-ФЗ һанлы Федераль закондың  

32-се статьяһына ярашлы документтарҙы вәкәләтле 

федераль башҡарма власть органына ебәреү ер 

мөнәсәбәттәре өлкәһендәге Башҡортостан Республикаһы 

башҡарма власының вәкәләтле органы тарафынан тормошҡа 

ашырыла. 



«Башҡортостан Республикаһында муниципаль хеҙмәт 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 29 

мартындағы 82-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) федераль 

ҡануниәттәге үҙгәрештәргә бәйле әҙерләнде. «Рәсәй 

Федерацияһында мобилизацион әҙерлек һәм мобилизация 

тураһында» Федераль законға ярашлы муниципаль 

райондар һәм ҡала округтары хакимиәттәре башлыҡтары 

мобилизацион әҙерлек һәм мобилизация өлкәһендә 

урындағы үҙидара органдарының вәкәләттәрен һәм 

функцияларын тормошҡа ашыра. Мобилизацион әҙерлек һәм 

мобилизация тураһындағы мәғлүмәттәр дәүләт серенә 

индерелеүгә бәйле, был вазифалы кешеләргә ҡарата 

тейешле форма буйынса дәүләт серен алыу мөмкинлеге 

рәсмиләштерелә. 

Ошоға бәйле Закон тарафынан Типовой контрактта 

хакимиәт башлығының дәүләт сере тураһында Рәсәй 

Федерацияһы ҡануниәте талаптарын үтәү бурысы 

нығытылды. Бынан тыш хакимиәт башлығына нормаланмаған 

эш көнөн билдәләүсе норма күҙ уңында тотола. 

«Башҡортостан Республикаһында муниципаль хеҙмәт 

вазифалары реестры тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2019 йылдың  

29 мартындағы 83-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) административ 

комиссияларҙа һәм балиғ булмағандар эштәре һәм 

уларҙың хоҡуҡтарын яҡлау буйынса комиссияларҙа 

муниципаль хеҙмәт вазифаларын аналогик төркөмдәр 

буйынса, атап әйткәндә, административ комиссия рәйесе 

урынбаҫары вазифаһы өсөн вазифалар төркөмөн күтәреү 

юлы менән унификациялай,. Бынан тыш административ 

комиссияларҙың һәм балиғ булмағандар эштәре һәм 

уларҙың хоҡуҡтарын яҡлау буйынса комиссияларҙың 



эшмәкәрлеген тәьмин итеүгә бәйле вазифаларҙың ҡайһы 

бер атамаларын муниципаль хеҙмәт вазифаларына индереү 

тәртибе конкретлаштырыла (комиссияла вәкәләттәрен 

даими нигеҙҙә тормошҡа ашырыу осрағында). 

«Башҡортостан Республикаһы дәүләт власы 

органдарының «Башҡортостан Республикаһының Муниципаль 

берәмектәр советы» ассоциацияһы менән үҙ-ара эш итеүе 

буйынса вәкәләттәре тураһында» 2019 йылдың 3 

апрелендәге  

87-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы (Комитет 

тарафынан индерелде) «Рәсәй Федерацияһында урындағы 

үҙидараны ойоштороуҙың дөйөм принциптары тураһында» 

Федераль закон положениелары нигеҙендә Башҡортостан 

Республикаһы дәүләт власы органдарының «Башҡортостан 

Республикаһының Муниципаль берәмектәр советы» 

ассоциацияһы менән үҙ-ара эш итеүе буйынса 

вәкәләттәре, Башҡортостан Республикаһы дәүләт власы 

органдарының Муниципаль берәмектәр советы менән үҙ-

ара эш итеү формалары билдәләнде (мәғлүмәт менән 

алмашыуын, Муниципаль берәмектәр советы вәкилдәренең 

урындағы үҙидара өлкәһендәге закон проекттарын 

тикшереү буйынса Дәүләт Йыйылышы, уның даими 

комитеттары, Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте 

ултырыштарында ҡатнашыуын, урындағы үҙидара һәм башҡа 

мәсьәләләр буйынса тәжрибә өйрәнеүҙе һәм мәғлүмәт 

йыйыуҙы ла индереп). 

«Һайлауҙар тураһында Башҡортостан Республикаһы 

Кодексына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

6 майындағы 97-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законын ҡабул итеүгә (Комитет тарафынан индерелде) 

Кодекстың ҡайһы бер положениеларын федераль ҡануниәт 

менән ярашлылыҡҡа килтереү, шулай уҡ һайлау хоҡуҡтары 

гарантияларын көсәйтеү кәрәклеге сәбәпсе булды. Атап 

әйткәндә, «Рәсәй Федерацияһының ҡайһы бер закон 

акттарына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2018 йылдың 



11 декабрендәге 464-ФЗ һанлы Федераль закондың 1-се 

статьяһы тарафынан Рәсәй Федерацияһы Енәйәт-

процессуаль кодексына ярашлы тауыш биреү өсөн бинаға 

инеү мөмкинлеге булмаған хөкөм сараһы һайланған 

һайлаусылар исемлегенә индерелгән һайлаусыларҙың 

тауыш биреүҙә ҡатнашыу мөмкинлеге күҙ уңында тотола. 

Аналогик норма Һайлауҙар тураһында Башҡортостан 

Республикаһы Кодексының  

80-се статьяһының 1-се өлөшөнә индерелә. «Рәсәй 

Федерацияһы граждандарының һайлау хоҡуҡтарының һәм 

референдумда ҡатнашыуға хоҡуғының төп гарантиялары 

тураһында»  

2018 йылдың 27 декабрендәге 550-ФЗ һанлы Федераль 

закон тарафынан кандидаттың ауыл биләмәләренең 

урындағы үҙидара органдарына һайлауҙарҙа махсус 

һайлау иҫәбе асмайынса файҙалана алыусы һайлау фонды 

суммаһының күләме ун биш мең һумға тиклем (15 мең 

һумды ла индереп) арттырылды. Ошоға бәйле Һайлауҙар 

тураһында Башҡортостан Республикаһы Кодексының 71-се 

статьяһының 9-сы өлөшөндәге «биш мең һум» һүҙҙәре «ун 

биш мең һум» һүҙҙәре менән алмаштырылды. Шулай уҡ 

сәйәси партия тарафынан Башҡортостан Республикаһы 

Башлығы вазифаһына күрһәтелгән кандидаттың һайлау 

фондына индерелгән аҡса средстволарының күләме һайлау 

фондының сикке күләменән 50 проценттан алып 100 

процентҡа тиклем арттырылды. Закон тарафынан тауыш 

биреү көнөндә һайлау участкаларының эш ваҡыты сәғәт 

7-нән 21 сәғәткә тиклем оҙайтылды (элек – сәғәт 8-ҙән 

20 сәғәткә тиклем). 

«Башҡортостан Республикаһында урындағы үҙидара 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәреш 

индереү тураһында» 2019 йылдың 5 июнендәге 104-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) 

Башҡортостан Республикаһының муниципаль берәмектәрен 



төҙөкләндереү ҡағиҙәләре менән көйләнеүсе мәсьәләләр 

исемлеге тулыландырыуҙы тәҡдим итә. Әйтәйек, 

Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер ҡала һәм ауыл 

биләмәләренең, ҡала округтарының тәбиғәт-климат, 

географик, социаль-иҡтисади үҙенсәлектәренән сығып, 

төҙөкләндереү ҡағиҙәләре менән балалар һәм спорт 

майҙансыҡтарына; сезонлы (йәйге) кафеларҙың тышҡы 

йөҙөнә; ремонт-төҙөлөш эштәре алып барғанда, 

транспорт сараларын эксплуатациялағанда муниципаль 

берәмектәр территорияларының таҙалығын тәьмин итеүгә 

өҫтәмә талаптар билдәләү мәсьәләләре көйләнә ала. 

«Башҡортостан Республикаһында урындағы үҙидара 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәреш 

индереү тураһында» 2019 йылдың 28 июнендәге 116-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) 

Башҡортостан Республикаһының дәүләт власы органдары 

һәм Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер муниципаль 

берәмектәренең урындағы үҙидара органдары араһында 

һыу менән тәьмин итеү һәм һыу бүлеү өлкәһендәге 

айырым вәкәләттәрҙе ҡайтанан бүлеү маҡсатында 

әҙерләнде. Үҙгәрештәр һыу менән тәьмин итеү һәм һыу 

бүлеү хеҙмәттәрен күрһәтеү сифатын күтәреүгә 

йүнәлтелгән һәм Башҡортостан Республикаһы 

территорияһында заманса технологияларҙы һәм 

ҡоролмаларҙы ҡулланылышҡа индереү юлы менән һыу 

үткәргес-канализация хужалығы системаһын 

реконструкциялау һәм модернизациялау буйынса 

проекттарҙы ғәмәлгә ашырыу өсөн нигеҙ булып тора. 

«Башҡортостан Республикаһында асыҡ саралар 

үткәреү урындары тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының 10-сы статьяһына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 28 июнендәге 117-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законына ярашлы (Комитет 

тарафынан индерелде) ғилми, спорт һәм физкультура 



ойошмалары, ял итеү ойошмалары, балаларҙың ял итеү 

һәм уларҙы сәләмәтләндереү ойошмалары, шул иҫәптән 

тәбиғәтте һаҡлау, тарихи-мәҙәни тәғәйенләнештәге 

ерҙәрҙә, дауалау-һауыҡтырыу урындарында һәм 

курорттарҙа, айырыуса ҡиммәтле ерҙәрҙә урынлашҡан 

территорияларҙа, аллеялар, баҡсалар, парктар, 

скверҙар территорияларында һәм башҡа территорияларҙа 

асыҡ саралар үткәреүгә тыйыу билдәләнгән. Атап 

үтелгән тыйыу асыҡ саралар үткәреү өсөн махсус 

бүленгән урындарға ҡарата йәйелдерелмәй. 

«Һайлауҙар тураһында Башҡортостан Республикаһы 

Кодексына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

10 июлендәге 121-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына ярашлы (Дәүләт Йыйылышы депутаттары  

В. В. Рябов, Д. В. Иванов, А. А. Ханафина, П. В. 

Завадич,  

Р. Ф. Зәйнуллин, Д. Н. Зәйнуллина, И. В. Тюрин 

тарафынан индерелде) депутаттың вәкәләттәрен 

ваҡытынан алда туҡтатҡан осраҡта депутат мандаты 

һайлау берләшмәһе тарафынан кандидатураны тәҡдим 

иткән көндән, йәки был тәҡдимде индереү срогы сыҡҡан 

көндән 14 календарь көндән дә һуңламай тейешле һайлау 

комиссияһы ҡарарына ярашлы тапшырыла. 

«Башҡортостан Республикаһында ауыл торама 

пункттары старосталары тураһында» 2019 йылдың 10 

июлендәге  

122-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы (Комитет 

тарафынан индерелде) ауыл торама пункты старостаһының 

статусын, уны тәғәйенләү тәртибен, вәкәләттәре 

срогын, старостаның вәкәләттәрен һәм уның эшмәкәрлеге 

гарантияларын билдәләне. 

Законға ярашлы староста  ауыл торама пунктында 

урындағы әһәмиәттәге мәсьәләләрҙе хәл итеү буйынса 

уға йөкмәтелгән бурыстарҙы хәл итеү өсөн, муниципаль 

предприятиелар һәм учреждениелар, башҡа ойошмалар 



менән үҙ-ара эш итә, ауыл торама пункты 

территорияһында урындағы үҙидара органдарына урындағы 

әһәмиәттәге мәсьәләләрҙе хәл иткәндә урындағы үҙидара 

органдары булышлыҡ итә, халыҡ менән үҙ-ара эш итә 

(шул иҫәптән граждандар сходтарында, йыйылыштарында, 

конференцияларында ҡатнашыу ысулы менән), бындай 

саралар һөҙөмтәләре буйынса мөрәжәғәттәр һәм 

тәҡдимдәр ебәрә (шул иҫәптән урындағы үҙидара 

органдары тарафынан мотлаҡ тикшерелергә тейешле 

муниципаль норматив хоҡуҡи акттар проекттары 

рәүешендә рәсмиләштерелгән), ауыл торама пунктында 

йәшәүселәргә урындағы үҙидараны ойоштороу һәм ғәмәлгә 

ашырыу мәсьәләләре буйынса мәғлүмәт бирә, шулай уҡ 

урындағы үҙидара органдарынан алынған башҡа 

мәғлүмәтте улар иғтибарына еткереүҙә булышлыҡ итә, 

башҡа вәкәләттәрҙе тормошҡа ашыра. 

Старостаның үҙ вәкәләттәрен йәмәғәт башланғысында 

(түләүһеҙ нигеҙҙә) тормошҡа ашырыуы күҙ уңында 

тотола. Староста эшмәкәрлеген хоҡуҡи, ойоштороу, 

мәғлүмәти һәм матди-техник тәьмин итеү тейешле 

муниципаль берәмектең вәкиллекле органының норматив 

хоҡуҡи актына ярашлы биләмәнең, ҡала округының 

урындағы үҙидара органдары тарафынан тормошҡа 

ашырыла. 

Шулай уҡ Законда билдәләнгән нормаға ярашлы 

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте ауыл торама 

пункттары старосталарын вәкәләттәрен тормошҡа 

ашырыуға бәйле йүнәлештәр буйынса уҡытыуҙы күҙ уңында 

тоторға, старосталар институтын үҫтереү буйынса 

саралар үткәрергә (шул иҫәптән «Башҡортостан 

Республикаһы ауыл торама пунктының иң яҡшы 

старостаһы» конкурсын) хоҡуҡлы. Аналогик сараларҙы 

тейешле муниципаль берәмектәрҙең урындағы үҙидара 

органдары үткәрергә хоҡуҡлы. 



«Башҡортостан Республикаһында урындағы үҙидара 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының  

11-се статьяһына үҙгәрештәр индереү тураһында»  

2019 йылдың 10 июлендәге 123-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законында (Комитет тарафынан индерелде) 

граждандарҙан һорау алыуҙы тәғәйенләү һәм үткәреү 

тәртибенең дөйөм принциптары билдәләнде, урындағы 

үҙидара органдары тарафынан граждандар мөрәжәғәттәрен 

тикшереү, муниципаль берәмектәрҙә йәмәғәт ойошмаларын 

(йәмәғәт палаталарын (советтарын), йәмәғәт 

комитеттарын, йәмәғәт комиссияларын, 

микрорайондарҙың, урамдарҙың һәм торама пункттарҙың 

башҡа өлөштәренең башлыҡтарын) булдырыу мәсьәләләрен 

көйләүсе нормалар аныҡланды. Закон тарафынан шулай уҡ 

ауыл торама пункты старостаһы институтын барлыҡҡа 

килтереүҙең һәм уның эшмәкәрлегенең хоҡуҡи нигеҙҙәре 

билдәләнде. Ауыл торама пункты старостаһының 

эшмәкәрлеге гарантиялары һәм уның статусының башҡа 

мәсьәләләре Башҡортостан Республикаһы законына ярашлы 

муниципаль берәмек уставы һәм (йәки) муниципаль 

берәмектең вәкиллекле органының норматив хоҡуҡи акты 

тарафынан билдәләнә ала. 

Башҡортостан Республикаһы Кушнаренко районы 

муниципаль район Советы тарафынан индерелгән 

«Башҡортостан Республикаһында урындағы үҙидара 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының 7-се 

статьяһына үҙгәреш индереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы законы проекты һығымта яһау өсөн 

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәтенә һәм 

«Башҡортостан Республикаһының Муниципаль берәмектәр 

советы» ассоциацияһына ебәрелде. 

Рәсәй Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт 

Думаһынан – 31 закон проекты, Рәсәй Федерацияһы 

субъекттарынан 4 закон сығарыу башланғысы килде. 



Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлешенә 

Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү вәкәләттәрен 

тормошҡа ашырыу маҡсатында Комитет тарафынан 2019 

йылдың яҙғы сессияһы осоронда раҫланған эш планына 

ярашлы февралдә «Башҡортостан Республикаһында ауыл 

торама пункттары старосталары институты торошо һәм 

уны үҫтереү тураһында» темаһына түңәрәк өҫтәл 

үткәрелде, уның сиктәрендә «Башҡортостан 

Республикаһында ауыл торама пункттары старосталары 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законы 

проектының нуленсе уҡыуы үтте. Түңәрәк өҫтәл 

йомғаҡтары буйынса рекомендациялар ҡабул ителде. Май 

айында «Башҡортостан Республикаһында социаль 

йүнәлештәге коммерцияға ҡарамаған ойошмаларҙы 

яҡлауҙың хоҡуҡи нигеҙҙәре һәм ресурс үҙәктәренең роле 

тураһында» темаһына түңәрәк өҫтәл булды. Мәсьәләне 

тикшереү алдынан Комитет тарафынан «Башҡортостан 

Республикаһында социаль йүнәлештәге коммерцияға 

ҡарамаған ойошмаларҙы дәүләт яҡлауы тураһында» 2012 

йылдың 11 июлендәге 565-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законының 11-се статьяһына мониторинг 

үткәрелде. Уның йомғаҡтары түңәрәк өҫтәлдә тәҡдим 

ителде. Май айында шулай уҡ түңәрәк өҫтәл 

рекомендациялары проектын эшләп бөтөү буйынса эшсе 

төркөмдөң ултырышы үтте. Ошо йүнәлештә эштең 

нәтижәлелеген күтәреүгә йүнәлтелгән Башҡортостан 

Республикаһында граждандар институтын үҫтереү буйынса 

рекомендациялар эштең йомғағы булып торҙо. 

Отчет осоронда Комитет ағзалары тарафынан 

түбәндәге мәғлүмәттәр тыңланды: 

– 2018 йылда Башҡортостан Республикаһының 

Контроль-иҫәп палатаһы эше тураһында; 

– социаль йүнәлештәге коммерцияға ҡарамаған 

ойошмаларҙы муниципаль яҡлау тураһындағы ҡануниәттең 

үтәлеше буйынса Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы 



ҡала округының урындағы үҙидара органдары эшмәкәрлеге 

тураһында; 

 – «Урындағы үҙидара органдарына Башҡортостан 

Республикаһының ҡайһы бер дәүләт вәкәләттәрен биреү 

тураһында» 2005 йылдың 28 декабрендәге 260-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законының үтәлеше тураһында 

(опека һәм попечителлек буйынса эшмәкәрлекте 

ойоштороу һәм ғәмәлгә ашырыу өлөшөндә). 

 Яҙғы сессия дауамында Комитет тарафынан 

«Башҡортостан Республикаһында граждандар 

мөрәжәғәттәре тураһында»  

2006 йылдың 12 декабрендәге 391-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына мониторинг үткәрелде. Февраль 

айында ошо мәсьәлә буйынса эшсе төркөм ултырышы үтте. 

Көҙгө сессияла эш дауам ителәсәге күҙалланды. 

 Апрель айында «Башҡортостан Республикаһында 

территориаль йәмәғәт үҙидараһы торошо һәм уны үҫтереү 

тураһында» темаһына коммерцияға ҡарамаған ойошмалар 

эшмәкәрлеге мәсьәләләре буйынса Комитет ҡарамағындағы 

эксперт советының ултырышы үтте. Фекер алышыу 

йомғаҡтары буйынса төбәктә Территориаль йәмәғәт 

үҙидаралары ассоциацияһын булдырыу, шулай уҡ 

Башҡортостан Республикаһында территориаль йәмәғәт 

үҙидараларын яҡлауҙың төбәк программаһын әҙерләү һәм 

ҡабул итеү тураһында рекомендациялар ҡабул ителде. 

 Отчет осоронда Башҡортостан Республикаһы 

Прокурорынан Һайлауҙар тураһында Башҡортостан 

Республикаһы Кодексын федераль ҡануниәт менән 

ярашлылыҡҡа килтереү хаҡында хат килде. Атап үтелгән 

иҫкәрмәләрҙе бөтөрөүгә йүнәлтелгән Һайлауҙар 

тураһында Башҡортостан Республикаһы Кодексына 

үҙгәрештәр индереү тураһындағы закон проекты Дәүләт 

Йыйылышының 2019 йылдың көҙгө сессияһына закон 

проекттары эше планына индерелде. 



 Эшлекле кәңәшмәләр түбәндәге мәсьәләләр буйынса 

үтте: 

 – «ВАТАНДЫ ҺАҠЛАУСЫЛАР» бөтә Рәсәй сәйәси 

партияһының Башҡортостан Республикаһындағы төбәк 

бүлексәһенең «Асыҡ сара үткәреү хаҡында белдереү 

ҡағыҙын биреү тәртибе тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законының 4-се статьяһына үҙгәрештәр 

индереү тураһында»  

6-40/з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законына 

төҙәтмәләр индереү хаҡындағы тәҡдимен тикшереү 

(Дәүләт Йыйылышы депутаттары, Секретариаттың хоҡуҡ 

хеҙмәте, Е. Г. Арсюков ҡатнашлығында). Киңәйтелгән 

кәңәшмәлә айырым фекер алышыу үткәреү кәрәклеге 

тураһында ҡарар ҡабул ителде; 

– «ЯБЛОКО» Рәсәй берләшкән демократик партияһы» 

сәйәси партияһының Башҡортостан төбәк бүлексәһенең 

«Асыҡ сара үткәреү хаҡында белдереү ҡағыҙын биреү 

тәртибе тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының 4-се статьяһына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 6-40/з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына төҙәтмәләр индереү хаҡындағы тәҡдимен 

тикшереү (Дәүләт Йыйылышы депутаттары, Секретариаттың 

хоҡуҡ хеҙмәте, А. Т. Хөсәйенов ҡатнашлығында). 

Киңәйтелгән кәңәшмәлә айырым фекер алышыу үткәреү 

кәрәклеге тураһында ҡарар ҡабул ителде; 

– «Асыҡ сара үткәреү хаҡында белдереү ҡағыҙын 

биреү тәртибе тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законына тәҡдимдәрҙе тикшереү (Дәүләт Йыйылышы 

депутаттары, үрҙә атап үтелгән сәйәси партияларҙың 

төбәк бүлексәләре, «ВАТАНДЫ ҺАҠЛАУСЫЛАР» һәм «ЯБЛОКО» 

сәйәси партияларының төбәк бүлексәләре вәкилдәре, 

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәтенең тулы хоҡуҡлы 

вәкиле, Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала 

округы Хакимиәте башлығы урынбаҫары ҡатнашлығында). 

Тәҡдимдәр партиялар тарафынан саҡыртып алынды; 



– Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – 

Ҡоролтай депутаттары – ЛДПР – Рәсәйҙең либераль-

демократик партияһы сәйәси партияһы фракцияһы 

ағзалары  тарафынан индерелгән «Һайлауҙар тураһында 

Башҡортостан Республикаһы Кодексына үҙгәрештәр 

индереү тураһында» ике закон проектын тикшереү 

(Дәүләт Йыйылышы депутаттары, ЛДПР сәйәси партияһы 

фракцияһы етәксеһе, Башҡортостан Республикаһы Үҙәк 

һайлау комиссияһы Рәйесе урынбаҫары, Секретариаттың 

хоҡуҡ хеҙмәте ҡатнашлығында). «Һайлауҙар тураһында 

Башҡортостан Республикаһы Кодексына үҙгәрештәр 

индереү тураһында» бер закон проекты эшләп бөтөлдө 

һәм июнь айындағы ултырышта ҡабул ителде. Икенсе 

закон проекты ЛДПР фракцияһы депутаттары тарафынан 

саҡыртып алынды; 

– «Башҡортостан Республикаһының Муниципаль 

берәмектәр советы» ассоциацияһының VIII съезы 

резолюцияһы проектын тикшереү (Комитет ағзалары, 

Идаралыҡ Рәйесе А. Н. Шмелев һәм Ассоциацияның 

башҡарма директоры вазифаһын башҡарыусы  

Б. Ш. Нурисламов, Секретариаттың хоҡуҡ хеҙмәте 

ҡатнашлығында). Дәүләт Йыйылышының барлыҡ комитеттары 

тарафынан резолюция проектын тикшереү ойошторолдо; 

– «Башҡортостан Республикаһының дәүләт власы 

органдары һәм урындағы үҙидара органдары тарафынан 

коммерцияға ҡарамаған ойошмаларҙы яҡлау системаһы» 

темаһына түңәрәк өҫтәл әҙерләү (Рәсәй Федерацияһы 

Президенты ҡарамағындағы Граждандар йәмғиәтен үҫтереү 

һәм кеше хоҡуҡтары буйынса Советтың 29-сы күсмә 

ултырышы сиктәрендә 2019 йылдың  

26 мартында үтте), уның йомғаҡтары буйынса фекер 

алышыу; 

– А. В. Канцуровтың мөрәжәғәтен тикшереү (Комитет 

ағзалары, Секретариаттың хоҡуҡ хеҙмәте 

ҡатнашлығында). Мөрәжәғәтте һәр яҡлап тикшереү 



маҡсатында өҫтәмә мәғлүмәт алыу хаҡындағы запросты 

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәтенә ебәреү тураһында 

ҡарар ҡабул ителде; 

– граждан Г. И. Солтановтың мөрәжәғәтен тикшереү 

(ғариза биреүсе Г. И. Солтанов, Комитет ағзалары, 

Секретариаттың хоҡуҡ хеҙмәте ҡатнашлығында). 

Гражданға урындағы үҙидара, муниципаль депутаттар 

статусы тураһындағы ҡануниәт мәсьәләләре буйынса 

шәхси рәүештә аңлатмалар бирелде, яҙма яуап ебәрелде. 

Июнь айында Комитет Башҡортостан Республикаһы 

Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай Рәйесе Константин 

Борисович Толкачевтың сәйәси партияларҙың төбәк 

бүлексәләре етәкселәре менән осрашыуын ойошторҙо. 

Башҡортостан Республикаһы ҡануниәтен артабан үҫтереү 

һәм парламенттың сәйәси партиялар менән үҙ-ара эш 

итеү мәсьәләләре тикшерелде. 

2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда Комитетҡа 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан 1 271 мөрәжәғәт килде, 

Комитет ағзалары 757 ғариза биреүсене шәхси рәүештә 

ҡабул итте, дәүләт органдарына, урындағы үҙидара 

органдарына һәм вазифалы кешеләргә 378 запрос 

ебәрелде. 

Бюджет, һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт 

мөнәсәбәттәре буйынса комитет отчет осоронда 16 

ултырыш үткәрҙе (уларҙың 7-һе – һорау алыу ысулы 

менән), 31 закон проектын һәм Дәүләт Йыйылышының 13 

ҡарары проектын әҙерләне һәм Дәүләт Йыйылышы 

тикшереүенә индерҙе.  

«2019 йылға һәм 2020 һәм 2021 йылдарҙың план 

осорона Башҡортостан Республикаһы Мотлаҡ медицина 

страховкалауы территориаль фонды бюджеты тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында»  

2019 йылдың 4 февралендәге 52-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Башҡортостан 



Республикаһы Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы 

тарафынан индерелде) Мотлаҡ медицина страховкалауы 

федераль фонды субвенциялары иҫәбенә табиптарға һәм 

урта медицина персоналына эш хаҡын түләүгә медицина 

ойошмаларының сығымдарын финанслашыуға мотлаҡ 

медицина страховкалауы территориаль фондтарының 

нормаланған страховка запасын формалаштырыу өлөшөндә 

«Рәсәй Федерацияһында мотлаҡ медицина страховкалауы 

тураһында» Федераль законға индерелгән үҙгәрештәргә 

бәйле Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр 

индерелә. 

Бынан тыш 205 200,0 мең һум суммаһында башҡа 

һалым һәм һалымға ҡарамаған килемдәрҙән керемдәр 

индерелде.  

2019 йылға Фонд бюджетының килемдәре 54 386 445,0 мең 

һум тәшкил итәсәк. 

Килемдәр өлөшөнә үҙгәрештәр индереүҙе иҫәпкә 

алып, бюджеттың сығымдар өлөшө лә аныҡланды. 2019 

йылда сығымдар 205 200,0 мең һумға артасаҡ һәм 

54 386 445,0 мең һум тәшкил итәсәк. 

Шулай уҡ килемдәрҙең һәм сығымдарҙың йомғаҡлау 

суммаһын үҙгәртмәйенсә табиптарға һәм урта медицина 

персоналына эш хаҡын түләүгә медицина ойошмаларының 

сығымдарын финанслашыуға средстволарҙы ҡайтанан бүлеү 

юлы менән «99 0 00 50931» һәм «99 0 00 50931» 

маҡсатлы статьялары өлөшөндә 2020 һәм 2021 йылдарҙың 

план осорона бюджет параметрҙарына үҙгәрештәр 

индерелде. 

«Башҡортостан Республикаһында стратегик 

планлаштырыу тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 4 

февралендәге 58-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) территорияларҙы 

планлаштырыу документының яңы төрөн – Рәсәй 

Федерацияһының ике йәки унан күберәк субъектының 



береһе Башҡортостан Республикаһы булып торған 

территорияларын планлаштырыу схемаһын индереүҙе 

тәҡдим итә. 

«Ҡиммәтле металдар һәм аҫыл таштар тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 4 февралендәге 59-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законына ярашлы (Комитет 

тарафынан индерелде) ҡиммәтле металдарҙы һәм аҫыл 

таштарҙы геологик өйрәнеүгә һәм уларҙың ятҡылыҡтарын 

разведкалауға, уларҙы табыуға, етештереүгә, 

файҙаланыуға һәм эш итеүгә дәүләт контролен тормошҡа 

ашырыу тәртибен көйләүсе Башҡортостан Республикаһы 

Законының VI бүлеге һәм ҡиммәтле металдар һәм аҫыл 

таштар буйынса вәкәләтле органдың эшмәкәрлеген 

билдәләүсе 8-се статьяһы ғәмәлдән сыҡҡан тип танылды  

Закондың преамбулаһы яңы редакцияла бирелде. Ул 

Рәсәй Федерацияһы Конституцияһы, федераль ҡануниәт, 

Башҡортостан Республикаһы Конституцияһы, Башҡортостан 

Республикаһы ҡануниәте тарафынан билдәләнгән ҡиммәтле 

металдарҙы һәм аҫыл таштарҙы геологик өйрәнеү һәм 

уларҙы табыу өлкәһендәге мөнәсәбәттәрҙе көйләй, 

Башҡортостан Республикаһының Ҡиммәтле металдары һәм 

аҫыл таштары дәүләт фондына индерелгән ҡиммәтле 

металдарға һәм аҫыл таштарға эйә булыу, файҙаланыу 

һәм эш итеү буйынса Башҡортостан Республикаһының 

вәкәләттәрен ғәмәлгә ашырыу механизмын булдырыуға 

йүнәлтелгән.  

Шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының Ҡиммәтле 

металдары һәм аҫыл таштары дәүләт фонды эшмәкәрлеген 

регламентлаусы Закондың 4-се статьяһы һәм ҡиммәтле 

металдарға һәм аҫыл таштарға эйә булыу, файҙаланыу 

һәм эш итеү буйынса Башҡортостан Республикаһы дәүләт 

власы органдарының вәкәләттәрен билдәләүсе 7-се 

статьяһы яңы редакцияла бирелде. 



Закондың 18-се статьяһының 3-сө өлөшө яңы 

редакцияла бирелде. Уға ярашлы ювелир әйберҙәрҙе һәм 

ҡиммәтле металдарҙан һәм (йәки) аҫыл таштарҙан 

эшләнгән әйберҙәрҙе ташыу (Рәсәй Федерацияһы, 

Башҡортостан Республикаһы йәки муниципаль берәмектәр 

милкендә булғандарҙан тыш), әгәр милексе ювелир 

әйберҙәрҙең һәм ҡиммәтле металдарҙан һәм (йәки) аҫыл 

таштарҙан эшләнгән әйберҙәрҙең һаҡланғанлығын тәьмин 

итһә һәм бындай әйберҙәргә сит кешеләрҙең инеүен 

сикләү буйынса саралар күрһә, тейешле техник 

ҡоролмалар менән йыһазландырылған транспорт сараларын 

файҙаланмайынса, шулай уҡ ҡораллы һаҡ оҙатыуынан тыш 

тормошҡа ашырыла ала.  

«Башҡортостан Республикаһында дәүләт милкен 

хосусилаштырыу тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының 5-се статьяһына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 68-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законы (Комитет тарафынан 

индерелде) Рәсәй Федерацияһы Финанс министрлығы 

тарафынан раҫланыусы һалым һалыуҙың ташламалы һалым 

режимын биреүсе дәүләттәр һәм территориялар 

исемлегенә индерелгән дәүләттә һәм территорияла 

теркәлеүсе һәм (йәки) финанс операцияларын үткәргәндә 

мәғлүмәтте асмауҙы һәм бирмәүҙе күҙ уңында тотоусы 

(офшор зоналарында) теркәлеүсе, шулай уҡ Рәсәй 

Федерацияһы Хөкүмәте тарафынан билдәләнгән тәртиптә 

үҙҙәренең файҙа алыусылары, бенефициар эйәләре һәм 

контроллек итеүсе кешеләре тураһында мәғлүмәтте 

асмаусы һәм бирмәүсе юридик шәхестәрҙең дәүләт милкен 

һәм муниципаль милекте һатып алыусылар була алмауын 

билдәләй. 

«Физик шәхестәрҙең милкенә һалым буйынса недоимка 

суммаһына пеня иҫәпләй башлау датаһын билдәләү 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының  

1-се статьяһына үҙгәреш индереү тураһында» 2019 



йылдың  

5 мартындағы 69-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) физик шәхестәрҙең милкенә 2017 йылдың 

һалым осоро өсөн Башҡортостан Республикаһының 

муниципаль берәмектәр бюджеттарына түләнергә тейешле 

һалым буйынса недоимка суммаһына пеня 2019 йылдың 1 

июленән башлап иҫәпләүҙе күҙ уңында тота. 

«Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын 

өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы 

бюджетына федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү 

хаҡындағы 2017 йылдың 15 декабрендәге 01-01-06/06-342 

һанлы Килешеүгә 2018 йылдың 29 декабрендәге 2 һанлы 

Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау тураһында» 2019 йылдың  

5 мартындағы 70-з һанлы, «Башҡортостан Республикаһы 

бюджеты дефицитын өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан 

Республикаһы бюджетына федераль бюджеттан бюджет 

кредитын биреү хаҡындағы 2016 йылдың 30 сентябрендәге 

01-01-06/06-231 һанлы Килешеүгә 2018 йылдың  

29 декабрендәге 2 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау 

тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 71-з һанлы, 

«Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын өлөшләтә 

ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы бюджетына 

федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү хаҡындағы 

2017 йылдың  

2 октябрендәге 01-01-06/06-253 һанлы Килешеүгә 2018 

йылдың 29 декабрендәге 2 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе 

раҫлау тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 72-з 

һанлы, «Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын 

өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы 

бюджетына федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү 

хаҡындағы 2015 йылдың  

18 сентябрендәге 01-01-06/06-130 һанлы Килешеүгә  

2018 йылдың 29 декабрендәге 3 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе 

раҫлау тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 73-з 



һанлы, «Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын 

өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы 

бюджетына федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү 

хаҡындағы 2017 йылдың  

5 апрелендәге 01-01-06/06-119 һанлы Килешеүгә 2018 

йылдың 29 декабрендәге 2 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе 

раҫлау тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 74-з 

һанлы, «Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын 

өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы 

бюджетына федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү 

хаҡындағы 2015 йылдың  

21 майындағы 01-01-06/06-64 һанлы Килешеүгә 2018 

йылдың  

29 декабрендәге 4 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау 

тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 75-з һанлы, 

«Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын өлөшләтә 

ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы бюджетына 

федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү хаҡындағы 

2016 йылдың  

9 мартындағы 01-01-06/06-51 һанлы Килешеүгә 2018 

йылдың 29 декабрендәге 2 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе 

раҫлау тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы 76-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы закондарына ярашлы 

(Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) бюджет кредиттары буйынса 

реструктуризациялау шарттарын боҙған өсөн бурысҡа 

алыусының яуаплылығын аныҡлауға бәйле төҙөлгән 

Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын өлөшләтә 

ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы бюджетына 

федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү тураһындағы 

килешеүҙәргә өҫтәмә килешеүҙәр раҫланды. 

«2019 йылға һәм 2020 һәм 2021 йылдарҙың план 

осорона Башҡортостан Республикаһы Мотлаҡ медицина 

страховкалауы территориаль фонды бюджеты тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 



тураһында»  

2019 йылдың 29 мартындағы 84-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законын ҡабул итеүгә (Башҡортостан 

Республикаһы Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы 

тарафынан индерелде) түбәндәгеләр сәбәпсе булды: 

– хроник бөйөр хәлһеҙлеге менән яфаланыусы һәм 

амбулатория шарттарында алмаштырыусы бөйөр терапияһы 

процедураһын алыусы пациенттарҙы дарыу препараттары 

менән тәьмин итеү маҡсатында мотлаҡ медицина 

страховкалауының нигеҙ программаһы тарафынан 

билдәләнмәгән медицина ярҙамының өҫтәмә төрҙәрен һәм 

шарттарын финанс тәьмин итеүгә Башҡортостан 

Республикаһы бюджетынан бюджет-ара трансферттарҙы 

226 180,0 мең һумға арттырыу; 

– территория-ара иҫәптәр өлөшөндә башҡа бюджет-

ара трансферттарҙың керемдәрен 160 000,0 мең һумға 

арттырыу; 

 – үткән йылдарҙың маҡсатлы тәғәйенләнешле 

29 504,5 мең һум суммалағы субсидиялары, 

субвенциялары һәм башҡа бюджет-ара трансферттары 

ҡалдыҡтарын кире ҡайтарыуҙы сағылдырыу. 

 Шулай итеп, 2019 йылға Фонд бюджетының килемдәре 

356 675,5 мең һумға арттырылды һәм 54 743 120,5 мең 

һум тәшкил итте. 

 2019 йылда сығымдар 386 180,0 мең һумға 

арттырылды, шул иҫәптән: 

– Башҡортостан Республикаһы территорияһында 

мотлаҡ медицина страховкалауын ойоштороуҙы финанс 

тәьмин итеү  

145 559,4,0 мең һумға арттырыласаҡ; 

– мотлаҡ медицина страховкалауының нигеҙ 

программаһы менән билдәләнмәгән медицина ярҙамының 

өҫтәмә төрҙәрен һәм уны күрһәтеү шарттарын финанс 

тәьмин итеүгә сығымдар 226 180,0 мең һумға 

арттырыласаҡ; 



– Фондты һәм уның филиалдарын тәьмин итеүгә 

сығымдар 14 440,6 мең һумға арттырыласаҡ. 

Шулай итеп, 2019 йылда Фонд бюджетының сығымдары, 

үҙгәрештәрҙе иҫәпкә алып, 54 772 625,0 мең һум тәшкил 

итәсәк. 

Дефицит күләме 29 504,5 мең һум тәшкил итте. 

 «2019 йылға һәм 2020 һәм 2021 йылдарҙың план 

осорона Башҡортостан Республикаһы бюджеты тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 1 апрелендәге 86-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законы (Башҡортостан 

Республикаһы Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы 

тарафынан индерелде) 2019 йылда бюджеттың һалым һәм 

һалымға ҡарамаған килемдәре планының 3,83 млрд һумға 

үҙгәреүенә, 2019 йылда федераль бюджеттан  

8,47 млрд һум суммаһында өҫтәмә кире ҡайтарылмай 

торған керемдәр алыуға, 2020 һәм 2021 йылдарҙа 

керемдәрҙең күҙалланған күләменең 8,11 һәм 4,58 млрд 

һум суммала артыуына, Торлаҡ-коммуналь хужалыҡты 

реформалауға булышлыҡ итеү фонды дәүләт 

корпорацияһынан кире ҡайтарылмай торған керемдәр 

күләменең 2019 йылда – 283 млн һумға, 2020 йылда – 

323 млн һумға, 2021 йылда 363 млн һумға артыуына 

бәйле.  

Үҙгәрештәр индергәндән һуң 2019 йылда республика 

бюджетының күҙалланған килемдәре 12,5 млрд һумдан 

ашыуыраҡҡа артасаҡ. Сығымдар өлөшө 19,2 млрд һумға 

артты. Өҫтәмә сараларҙы коммуналь техника һатып 

алыуға, республиканың 100 йыллығына объекттар төҙөүҙе 

тамамлауға, граждандарҙы авария хәлендәге торлаҡ 

фондынан күсереүгә, Башҡортостан Республикаһы Юл 

фондының сығымдар күләмен арттырыуға, торлаҡ-

коммуналь хужалыҡты, республиканың социаль өлкәһен, 

иҡтисадтың реаль секторын яҡлауға йүнәлтеү 

планлаштырыла. Үҙгәрештәр индергәндән һуң ағымдағы 



йылға Башҡортостан бюджетының төп параметрҙары 

түбәндәгесә буласаҡ: килемдәр – 188,2 млрд һум, 

сығымдар – 214,8 млрд һум, дефицит – 26,7 млрд һум. 

«Башҡортостан Республикаһында капитал һалыуҙар 

формаһында тормошҡа ашырылыусы инвестиция эшмәкәрлеге 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 3 

апрелендәге 88-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законында (Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте 

тарафынан индерелде) Башҡортостан Республикаһының 

өҫтөнлөклө инвестиция проекты төшөнсәһе билдәләнде. 

Закон тарафынан проекттар буйынса әҙерләнеүсе һәм 

тапшырылыусы документтар һанын кәметеү, шулай уҡ 

проекттарҙы тикшереү процедураһы үтеүенең ваҡытын 

ҡыҫҡартыу күҙ уңында тотолдо, тулайым һалым 

йөкләмәһенең дәүмәлен иҫәпләү методикаһын ҡабул итеү 

кәрәклеге алып ташланды. 

«Һалымдар хаҡындағы Башҡортостан Республикаһының 

ҡайһы бер закон акттарына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 9 апрелендәге 96-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законы (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) 

Башҡортостан Республикаһы ойошмаларының инвестиция 

әүҙемлеген күтәреү маҡсатында ҡабул ителде. Законға 

ярашлы 13,5 процент күләмендәге (2019–2020 йылдарҙа – 

12,5 процент) ойошмалар табышына һалымдың 

түбәнәйтелгән һалым ставкаһын файҙаланыу һәм 

производство тәғәйенләнешендәге төп средстволар 

объекттарына капитал һалыуҙарҙы тормошҡа ашырыусы 

ойошмаларҙы милеккә һалым түләүҙән азат итеү 

мөмкинлеге бирелде.  

«Ойошмалар табышына һалымдың түбәнәйтелгән һалым 

ставкаһын билдәләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законының 1-се статьяһына үҙгәреш 

индереү тураһында»  



2019 йылдың 6 майындағы 98-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законын ҡабул итеү (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) ойошмалар 

табышына һалымдың 1 процентынан килемдәрҙе федераль 

бюджетта үҙәкләштереүҙе 2024 йылға тиклем оҙонайтыуға 

бәйле. «Рәсәй Федерацияһы Һалым кодексының беренсе 

һәм икенсе өлөштәренә һәм Рәсәй Федерацияһының ҡайһы 

бер закон акттарына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2018 йылдың 27 ноябрендәге 424-ФЗ һанлы Федераль 

законға ярашлы «Рәсәй Федерацияһы Һалым кодексының 

беренсе һәм икенсе өлөштәренә үҙгәрештәр индереү 

тураһында»  

2018 йылдың 3 авгусындағы 302-ФЗ һанлы Федераль закон 

көсөнә ингән көнгә тиклем ҡабул ителгән Рәсәй 

Федерацияһы субъекттары закондары тарафынан 

билдәләнгән Рәсәй Федерацияһы субъекттары 

бюджеттарына индерелергә тейешле ойошмалар табышына 

һалым буйынса түбәнәйтелгән һалым ставкалары уларҙың 

ғәмәле срогы тамамланған датаға тиклем, ләкин 2023 

йылдың 1 ғинуарынан да һуңға ҡалмай, һалым түләүселәр 

тарафынан ҡулланылырға тейешле. Закон проектында 

инвесторҙар өсөн 12,5 процент күләмендәге ойошмалар 

табышына һалым буйынса ставканың ғәмәле осорон 2022 

йылдың  

31 декабренә тиклем билдәләү күҙ уңында тотола. 

«2019 йылға һәм 2020 һәм 2021 йылдарҙың план 

осорона Башҡортостан Республикаһы Мотлаҡ медицина 

страховкалауы территориаль фонды бюджеты тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында»  

2019 йылдың 30 майындағы 103-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Башҡортостан 

Республикаһы Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы 

тарафынан индерелде) үрҙә атап үтелгән Башҡортостан 

Республикаһы Законына түбәндәге үҙгәрештәр индерелде: 



– психиатрик бригадалар тарафынан ашығыс медицина 

ярҙамын күрһәтеү буйынса сығымдарҙы Башҡортостан 

Республикаһы бюджетына тапшырыуға бәйле мотлаҡ 

медицина страховкалауының нигеҙ программаһы тарафынан 

билдәләнмәгән медицина ярҙамын күрһәтеүҙең өҫтәмә 

төрҙәрен һәм шарттарын финанс тәьмин итеүгә 

Башҡортостан Республикаһы бюджетынан бюджет-ара 

трансферттар кәметелде; 

– үткән йылдарҙағы маҡсатлы тәғәйенләнеше булған 

субсидияларҙың, субвенцияларҙың һәм башҡа бюджет-ара 

трансферттарҙың ҡалдыҡтарын кире ҡайтарыуҙан мотлаҡ 

медицина страховкалауы территориаль фондтары 

бюджеттарының килемдәре индерелде; 

– үткән йылдарҙағы маҡсатлы тәғәйенләнеше булған 

субсидияларҙың, субвенцияларҙың һәм башҡа бюджет-ара 

трансферттарҙың ҡалдыҡтарын кире ҡайтарыу арттырылды. 

Шулай итеп, 2019 йылда Фонд бюджетының килемдәре 

19 343,9 мең һумға кәметелде һәм 54 723 776,6 мең һум 

тәшкил итте. 

2020 һәм 2021 йылдарҙың план осорона килемдәр йыл 

һайын 22 482,6 мең һумға кәметелде һәм ярашлы рәүештә 

58 193 640,3 мең һум һәм 61 948 637,0 мең һум тәшкил 

итте. 

2019 йылда сығымдар 4 109,6 мең һумға кәметелде 

һәм 54 768 515,4 мең һум тәшкил итте. 

2020 һәм 2021 йылдарҙың план осорона сығымдар йыл 

һайын 22 482,6 мең һумға кәмене һәм ярашлы рәүештә 

58 193 640,3 мең һум һәм 61 948 637,0 мең һум тәшкил 

итте. 

2019 йылда Фонд бюджеты дефицитының күләме – 

44 738,8 мең һум. Фонд бюджеты дефицитын ҡаплау 

сығанағы – йыл башына средстволарҙың ҡалдыҡтары. 

«Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер закон 

акттарына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

5 июнендәге 105-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 



Законы (Комитет тарафынан индерелде) «Башҡортостан 

Республикаһында стратегик планлаштырыу тураһында» 

2015 йылдың  

27 февралендәге 194-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законының 6-сы статьяһын, шулай уҡ «Башҡортостан 

Республикаһының Контроль-иҫәп палатаһы тураһында»  

2012 йылдың 13 мартындағы 520-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законының 7-се статьяһының 1-се өлөшөн 

Башҡортостан Республикаһында стратегик планлаштырыуҙа 

ҡатнашыусы булараҡ Башҡортостан Республикаһы 

Контроль-иҫәп палатаһының вәкәләттәрен билдәләүсе 

положениелар менән тулыландырыуҙы күҙ уңында тота. 

«Башҡортостан Республикаһының Контроль-иҫәп 

палатаһы тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 5 

июнендәге 106-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) Башҡортостан 

Республикаһы Контроль-иҫәп палатаһының вәкәләттәре 

исемлеген нығытыусы 7-се статья тулыландырыла. Уға 

ярашлы Контроль-иҫәп палатаһы Башҡортостан 

Республикаһы Законы тарафынан билдәләнгән тәртиптә 

Башҡортостан Республикаһы муниципаль берәмектәренең 

вәкиллекле органдары менән тышҡы муниципаль финанс 

контролен тормошҡа ашырыу буйынса вәкәләттәрҙе 

Контроль-иҫәп палатаһына тапшырыу тураһында 

килешеүҙәр төҙөү хоҡуғына эйә. Закон шулай уҡ атап 

үтелгән килешеүҙәрҙе төҙөү тәртибен билдәләүсе 191-се 

статья менән тулыландырылды. Бынан тыш хоҡуҡ һаҡлау 

органдарының Контроль-иҫәп палатаһы тарафынан 

тапшырылған материалдарҙы тикшереү барышы һәм улар 

буйынса ҡабул ителгән ҡарарҙар тураһында мәғлүмәт 

биреү бурысын билдәләү өлөшөндә 17-се статьяның 6-сы 

өлөшө положениелары конкретлаштырылды. Коррупцияға 

ҡаршы ҡануниәтте камиллаштырыу маҡсатында шулай уҡ 

Башҡортостан Республикаһының Контроль-иҫәп палатаһы 



рәйесе урынбаҫарын, аудиторҙарын вазифанан ваҡытынан 

алда бушатыу нигеҙҙәре аныҡланды. 

«2018 йылға Башҡортостан Республикаһы бюджетының 

үтәлеше тураһында» 2019 йылдың 5 июнендәге 107-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы (Башҡортостан 

Республикаһы Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы 

тарафынан индерелде) 2018 йылға Башҡортостан 

Республикаһы бюджетының үтәлеше тураһындағы отчет, 

килемдәр сығымдарҙан 22 682 539 023,01 һум суммала 

(Башҡортостан Республикаһы бюджеты профициты) артып, 

килемдәр буйынса – 202 691 576 478,56 һум суммала, 

сығымдар буйынса 180 009 037 455,55 һум суммала 

раҫланды. 

«Башҡортостан Республикаһында дәүләт милкен 

хосусилаштырыу тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

28 июнендәге 118-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) федераль ҡануниәттәге һуңғы үҙгәрештәргә 

ярашлы хосусилаштырылған дәүләт милкен һатыуҙы 

электрон формала ғына тормошҡа ашырыу һәм бының өсөн 

бойондороҡһоҙ һатыусыларҙың компетенцияларын 

файҙаланыу мөмкинлеген билдәләй. Шулай уҡ торгтарҙы 

ябыҡ формала үткәреү мөмкинлеге алып ташлана. Был 

торгтар үткәреү процедураһының аныҡлығын һәм 

асыҡлығын күтәреү мөмкинлеген бирәсәк. 

«Башҡортостан Республикаһында бюджет процесы 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 10 

июлендәге 124-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) Башҡортостан Республикаһының бюджет 

ҡануниәтен Рәсәй Федерацияһы Бюджет кодексы 

положениелары менән ярашлылыҡҡа килтереү маҡсатында 

дәүләт программалары һәм уларҙың структура 



элементтары, шулай уҡ дәүләт программаларына 

ҡарамаған эшмәкәрлек йүнәлештәре өлөшөндә 

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

билдәләнгән тәртиптә Башҡортостан Республикаһының 

һалым сығымдары исемлеген формалаштырыуҙы күҙ уңында 

тотоусы статья менән тулыландырылды.  

Бынан тыш Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте 

тарафынан билдәләнгән тәртиптә Башҡортостан 

Республикаһының һалым сығымдарын баһалауҙы үткәреү 

тураһындағы норма индерелде. Закон Башҡортостан 

Республикаһы бюджет сәйәсәтенең төп йүнәлештәрен һәм 

Башҡортостан Республикаһы һалым сәйәсәтенең төп 

йүнәлештәрен формалаштырғанда, шулай уҡ дәүләт 

программаларын ғәмәлгә ашырыуҙың нәтижәлелегенә 

баһалау үткәргәндә атап үтелгән баһалау һөҙөмтәләрен 

иҫәпкә алыу кәрәклеген күҙ уңында тота. 

Шулай уҡ юридик шәхестәргә (дәүләт 

учреждениеларынан тыш), шәхси эшҡыуарҙарға, физик 

шәхестәргә – тауарҙар, эштәр, хеҙмәттәр 

етештереүселәргә, дәүләт (муниципаль) учреждениелары 

булып тормаған коммерцияға ҡарамаған ойошмаларға 

Башҡортостан Республикаһы бюджетынан субсидиялар 

биреү тураһындағы килешеүҙәрҙең (договорҙарҙың) 

типовой формаларын раҫлауҙы закондар йәһәтенән 

нығытыу күҙ уңында тотола. 

Бынан тыш Закондың 15-се, 16-сы һәм 18-се 

статьялары тарафынан күҙ уңында тотолған 

субсидияларҙы һәм бюджет инвестицияларын биреүҙең яңы 

шарты – уларҙы алыусыларҙың Башҡортостан Республикаһы 

алдында срогы сыҡҡан (хәл ителмәгән) аҡсалата 

йөкләмәләренең булмауы индерелде. 

«2018 йылға Башҡортостан Республикаһының Мотлаҡ 

медицина страховкалауы территориаль фонды бюджетының 

үтәлеше тураһында» 2019 йылдың 7 июлендәге 125-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законына ярашлы 



(Башҡортостан Республикаһы Башлығы вазифаһын 

ваҡытлыса башҡарыусы тарафынан индерелде) 2018 йыл 

йомғаҡтары буйынса Фонд бюджетының килемдәре, план 49 

млрд 301 млн һум булғанда, 49 млрд 436 млн һум тәшкил 

итте, йәки 100,3 %. 

Һалым һәм һалымға ҡарамаған килемдәр, план 209 

млн һум булғанда, 239 млн һум тәшкил итте, йәки 114,1 

%. Дөйөм структурала һалым һәм һалымға ҡарамаған 

килемдәр 0,5 % тәшкил итте. 

2018 йыл йомғаҡтары буйынса Фонд бюджеты 8 млн 

һум суммала профицит менән үтәлде. 

«Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын 

өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы 

бюджетына федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү 

хаҡындағы 2015 йылдың 21 майындағы 01-01-06/06-64 

һанлы Килешеүгә 2019 йылдың 30 апрелендәге 5 һанлы 

Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау тураһында» 2019 йылдың 10 

июлендәге  

126-з һанлы, «Башҡортостан Республикаһы бюджеты 

дефицитын өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан 

Республикаһы бюджетына федераль бюджеттан бюджет 

кредитын биреү хаҡындағы 2015 йылдың 18 сентябрендәге 

01-01-06/06-130 һанлы Килешеүгә 2019 йылдың 30 

апрелендәге 4 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау 

тураһында» 2019 йылдың  

10 июлендәге 127-з һанлы, «Башҡортостан Республикаһы 

бюджеты дефицитын өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан 

Республикаһы бюджетына федераль бюджеттан бюджет 

кредитын биреү хаҡындағы 2016 йылдың 9 мартындағы  

01-01-06/06-51 һанлы Килешеүгә 2019 йылдың 30 

апрелендәге  

3 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау тураһында» 2019 

йылдың  

10 июлендәге 128-з һанлы, «Башҡортостан Республикаһы 

бюджеты дефицитын өлөшләтә ҡаплау өсөн Башҡортостан 



Республикаһы бюджетына федераль бюджеттан бюджет 

кредитын биреү хаҡындағы 2016 йылдың 30 сентябрендәге  

01-01-06/06-231 һанлы Килешеүгә 2019 йылдың  

30 апрелендәге 3 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау 

тураһында» 2019 йылдың 10 июлендәге 129-з һанлы, 

«Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын өлөшләтә 

ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы бюджетына 

федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү хаҡындағы 

2017 йылдың  

5 апрелендәге 01-01-06/06-119 һанлы Килешеүгә 2019 

йылдың 30 апрелендәге 3 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау 

тураһында» 2019 йылдың 10 июлендәге 130-з һанлы, 

«Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын өлөшләтә 

ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы бюджетына 

федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү хаҡындағы 

2017 йылдың  

2 октябрендәге 01-01-06/06-253 һанлы Килешеүгә 2019 

йылдың  

30 апрелендәге 3 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау 

тураһында» 2019 йылдың 10 июлендәге 131-з һанлы, 

«Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын өлөшләтә 

ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы бюджетына 

федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү хаҡындағы 

2017 йылдың  

15 декабрендәге 01-01-06/06-342 һанлы Килешеүгә 2019 

йылдың 30 апрелендәге 3 һанлы Өҫтәмә килешеүҙе раҫлау 

тураһында» 2019 йылдың 10 июлендәге 132-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы закондары тарафынан 

(Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) бюджет кредиттары буйынса 

реструктуризациялау шарттарын боҙған өсөн бурысҡа 

алыусының яуаплылығын аныҡлауға бәйле төҙөлгән 

Башҡортостан Республикаһы бюджеты дефицитын өлөшләтә 

ҡаплау өсөн Башҡортостан Республикаһы бюджетына 



федераль бюджеттан бюджет кредитын биреү 

килешеүҙәренә өҫтәмә килешеүҙәр раҫланды. 

Отчет осоронда федераль закон проекттарын Рәсәй 

Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһына 

индереү буйынса Комитет тарафынан 4 закон сығарыу 

башланғысы әҙерләнде: 

– «Рәсәй Федерацияһы Бюджет кодексына үҙгәрештәр 

индереү тураһында»; 

– «Рәсәй Федерацияһы Һалым кодексының 126-сы 

статьяһына үҙгәрештәр индереү тураһында»; 

– «Рәсәй Федерацияһы Һалым кодексының икенсе 

өлөшөнә үҙгәрештәр индереү тураһында»; 

– «Рәсәй Федерацияһы Һалым кодексының икенсе 

өлөшөнөң 381-се статьяһына үҙгәрештәр индереү 

тураһында». 

Отчет осоронда Комитетҡа уның ҡарамағындағы 

мәсьәләләр буйынса федераль закон проекттары, шулай 

уҡ Дәүләт Йыйылышы тарафынан хуплау тураһындағы 

тәҡдим менән Рәсәй Федерацияһы субъекттарының 

закондар сығарыу (вәкиллекле) органдары тарафынан 

әҙерләнгән федераль закон проекттары килде. Рәсәй 

Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһынан – 

81 закон проекты, Рәсәй Федерацияһы субъекттарынан 8 

мөрәжәғәт һәм закон сығарыу башланғысы килде, шулай 

уҡ Башҡортостан Республикаһы Прокурорының 2 

күрһәтмәһе тикшерелде: 

– Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер 

закондарын, шул иҫәптән Бюджет, һалым, инвестиция 

сәйәсәте һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре буйынса комитет 

ҡарамағына ингән «Бюджет процесы тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законын федераль 

ҡануниәттәге ағымдағы үҙгәрештәр менән ярашлылыҡҡа 

килтереү тураһында. Дәүләт Йыйылышы ултырышында, 

Башҡортостан Республикаһы Прокурорының иҫкәрмәһен 

иҫәпкә алып, «Бюджет процесы тураһында» Башҡортостан 



Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законы ҡабул ителде; 

– Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер 

закондарын федераль ҡануниәттәге ағымдағы үҙгәрештәр 

менән ярашлылыҡҡа килтереү, шул иҫәптән техник 

паспорттар күсермәләрен биреү, баһалау һәм башҡа 

эшмәкәрлек өсөн түләү түләтеү өлөшөндә «Кадастр 

эшмәкәрлеге тураһында» 2007 йылдың 24 июлендәге 221-

ФЗ һанлы Федераль закондың 45-се статьяһы тарафынан 

күҙ уңында тотолған Рәсәй Федерацияһы субъекттарының 

вәкәләттәрен тормошҡа ашырыу маҡсатында Башҡортостан 

Республикаһы Законы проектын әҙерләүҙең маҡсатҡа 

ярашлы булыу мәсьәләһен тикшереү тураһында. 

«Башҡортостан Республикаһында бюджет процесы 

тураһында» 2005 йылдың 15 июлендәге 205-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законына һәм 2017 йылдың 6 

июлендәге  

ГС-2445 һанлы Дәүләт Йыйылышы ҡарары менән раҫланған 

сираттағы финанс йылына һәм план осорона Башҡортостан 

Республикаһы бюджеты һәм отчет финанс йылы өсөн 

Башҡортостан Республикаһы бюджетының үтәлеше 

тураһындағы Башҡортостан Республикаһы закондары 

проекттары буйынса Асыҡ тыңлауҙар үткәреү тәртибенә 

ярашлы Комитет тарафынан үрҙә атап үтелгән проекттар 

буйынса асыҡ тыңлауҙар үткәреү тәьмин ителде. 

Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлешенә 

Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү вәкәләттәрен 

тормошҡа ашырыу маҡсатында 2019 йылдың яҙғы сессияһы 

осоронда раҫланған эш планына ярашлы түбәндәге 

мәғлүмәттәр тыңланды: 

– 2018 йылда Башҡортостан Республикаһы Контроль-

иҫәп палатаһының эше тураһында; 

– 2018 йылға Башҡортостан Республикаһының дәүләт 

милкен хосусилаштырыу һөҙөмтәләре тураһында; 



– Рәсәй Федерацияһы Үҙәк банкы Урал баш 

идаралығының Башҡортостан Республикаһы буйынса Милли 

банкы – бүлексәһе, Рәсәй Федерацияһы Хөкүмәте 

ҡарамағындағы Финанс университетының Өфө филиалы, 

Башҡортостан Республикаһы Мәғарифте үҫтереү институты 

вәкилдәренең Башҡортостан Республикаһында кредит 

(микрофинанс) ойошмалары эшмәкәрлеге һәм 

граждандарҙың финанс грамоталылығын арттырыу саралары 

тураһында; 

– Башҡортостан Республикаһының Төҙөлөш һәм 

архитектура буйынса дәүләт комитеты рәйесенең, 

Башҡортостан Республикаһы иҡтисади үҫеш министрының, 

Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер муниципаль 

берәмектәре башлыҡтарының 2018 йылға һәм 2019 йылдың 

беренсе кварталына капитал һалыуҙарҙы үҙләштереү, 

шулай уҡ республикала инвестиция эшмәкәрлеген үҫтереү 

һәм инвестициялар йәлеп итеү мәсьәләһе буйынса. 

Башҡортостан Республикаһы Башлығының Башҡортостан 

Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайға 

Мөрәжәғәтнамәһен ғәмәлгә ашырыу сиктәрендә 

хеҙмәткәрҙәрҙең сирләүен иҫкәртеүгә 

страховкалаусыларҙы дәртләндереүҙең иҡтисади 

механизмдарын камиллаштырыу өлөшөндә Комитет 

тарафынан хеҙмәткәрҙәрҙең сирләүен иҫкәртеү буйынса 

эш биреүселәрҙе дәртләндереү өлөшөндә норматив хоҡуҡи 

акттарҙы камиллаштырыу буйынса эшсе төркөм барлыҡҡа 

килтерелде. Эш йомғаҡтары буйынса «Рәсәй Федерацияһы 

Һалым кодексының икенсе өлөшөнә үҙгәрештәр индереү 

тураһында» федераль закон проекты әҙерләнде. 

Май айында «2018 йылға Башҡортостан Республикаһы 

бюджетының үтәлеше тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законы проекты буйынса асыҡ тыңлауҙарҙың 

йомғаҡтарын яһау буйынса эшсе төркөмдөң ултырышы 

сиктәрендә асыҡ тыңлауҙар үткәреү буйынса ойоштороу 

мәсьәләләре көйләнде һәм билдәләнде. 



2019 йылдың яҙғы сессияһында Комитетҡа 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан 806 мөрәжәғәт килде, 

586 ғариза биреүсене депутаттар шәхси рәүештә ҡабул 

итте, дәүләт органдарына, урындағы үҙидара 

органдарына һәм вазифалы кешеләргә  

319 запрос ебәрелде. 

Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, эшҡыуарлыҡ һәм 

туризм буйынса комитет отчет осоронда 10 ултырыш 

үткәрҙе (уларҙың 2-һе һорау алыу ысулы менән), уларҙа 

7 закон проектын һәм Дәүләт Йыйылышының 14 ҡарары 

проектын әҙерләне һәм парламент тикшереүенә индерҙе. 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт-шәхси 

партнерлыҡ проекттарында ҡатнашыуы тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 3 апрелендәге 89-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законында (Комитет 

тарафынан индерелде) мәғлүмәт технологиялары 

объекттарына ҡарата дәүләт-шәхси партнерлыҡ тураһында 

килешеүҙәрҙе әҙерләүгә, төҙөүгә, үтәүгә һәм 

туҡтатыуға бәйле барлыҡҡа килеүсе мөнәсәбәттәрҙе 

көйләү үҙенсәлектәре нығытылды. 

«Башҡортостан Республикаһында бәләкәй һәм урта 

эшҡыуарлыҡты үҫтереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2019 йылдың 3 апрелендәге 90-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Комитет тарафынан 

индерелде) бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡтың дәүләт 

милкен йәки муниципаль милекте һатып алыу 

процедураларында ҡатнашыу һәм ер участкаларын 

ҡуртымға алыу мөмкинлектәре киңәйтелде, шулай уҡ 

бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттары статусы 

бирелеү мөмкин булған хужалыҡ итеүсе субъекттарҙың 

һаны арттырылды, хужалыҡ йәмғиәттәренә, хужалыҡ 

ширҡәттәренә һәм хужалыҡ партнерлыҡтарына талаптар 



аныҡланды (уларҙы үтәү бындай ойошмаларҙы бәләкәй һәм 

урта эшҡыуарлыҡ субъекттарына индереү өсөн кәрәк). 

«Башҡортостан Республикаһы территорияһында 

энергияны һаҡлау һәм энергияның нәтижәлелеген күтәреү 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 6 майындағы 

99-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законына 

(Комитет тарафынан индерелде) индерелгән үҙгәрештәргә 

ярашлы дәүләт (бюджет һәм автономиялы) 

учреждениеларға энергияны һаҡлау һәм энергияның 

нәтижәлелеген күтәреү буйынса сараларҙы мәғлүмәти 

йәһәттән тәьмин итеү буйынса вәкәләттәр бирелә. Атап 

әйткәндә, дәүләт учреждениелары энергияны һаҡлау һәм 

энергияның нәтижәлелеген күтәреү өлкәһендәге төбәк, 

муниципаль программаларҙы киң мәғлүмәт сараларында 

баҫып сығара, киң мәғлүмәт сараларында тематик теле- 

һәм радиотапшырыуҙарҙы, энергияны һаҡлау һәм 

энергияның нәтижәлелеген күтәреү саралары һәм 

ысулдары тураһында, энергияны һаҡлау һәм энергияның 

нәтижәлелеген күтәреү өлкәһендәге ҙур ҡаҙаныштар 

хаҡында, шул иҫәптән сит ил, мәғлүмәти-белем биреү 

программаларын һәм был өлкәләге башҡа көнүҙәк 

мәғлүмәтте тарата ала. 

«Башҡортостан Республикаһында этил спирты, 

алкоголле һәм спиртлы продукция етештереү һәм 

әйләнеше өлкәһендәге эшмәкәрлекте көйләү һәм 

алкоголле продукцияны ҡулланыуҙы (эсеүҙе) сикләү 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының 62-се 

статьяһына үҙгәреш индереү тураһында» 2019 йылдың 30 

майындағы 102-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законында (Комитет тарафынан индерелде) Башҡортостан 

Республикаһы территорияһында ғәмәлдә булған дөйөм 

белем биреү ойошмалары тарафынан үткәрелгән «Һуңғы 

ҡыңғырау» көнөндә (көндәрендә) алкоголле продукцияны 

берәмләп һатыуҙы тыйыуға өҫтәмә рәүештә алкоголле 



продукцияны берәмләп һатыу түбәндә билдәләнгән 

көндәрҙә рөхсәт ителмәй (Башҡортостан Республикаһы 

территорияһында йәмәғәт туҡланыуы хеҙмәттәре 

күрһәткәндә алкоголле продукцияны берәмләп һатыуҙан 

тыш): 

– Башҡортостан Республикаһы Башлығының Указы 

тарафынан һәр йыл һайын билдәләнгән «Һабантуй» халыҡ 

байрамын Башҡортостан Республикаһының муниципаль 

районында, ҡала округында үткәргән көндә; 

– Йәштәр көнөндә (27 июнь); 

– Белем көнөндә (1 сентябрь, әгәр 1 сентябрь 

йәкшәмбегә тура килһә, 2 сентябрь). 

Шулай уҡ Закон тарафынан көн һайын урындағы ваҡыт 

буйынса 22 сәғәттән 10 сәғәткә тиклем алкоголле 

продукцияны берәмләп һатыуға тыйыу билдәләнде. 

«Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер закон 

акттарын ғәмәлдән сыҡҡан тип таныу тураһында»  

2019 йылдың 5 июнендәге 108-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законы (Башҡортостан Республикаһы 

Хөкүмәте тарафынан индерелде) Башҡортостан 

Республикаһы ҡануниәтен тышҡы сауҙа эшмәкәрлеге 

өлкәһендәге федераль ҡануниәт менән ярашлылыҡҡа 

килтереү маҡсатында әҙерләнде. 

Тышҡы сауҙа эшмәкәрлегенең дөйөм положениелары 

«Тышҡы сауҙа эшмәкәрлеген дәүләт көйләүе нигеҙҙәре 

тураһында»  

2003 йылдың 8 декабрендәге 164-ФЗ һанлы Федераль 

закон тарафынан көйләнә. Рәсәй Федерацияһы 

субъекттарында тышҡы сауҙа эшмәкәрлеген көйләүсе 

закондар юҡ. Ошоға бәйле «Башҡортостан 

Республикаһында тышҡы сауҙа эшмәкәрлеген 

координациялау тураһында», «Башҡортостан 

Республикаһында тышҡы сауҙа эшмәкәрлеген үҫтереү 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» Башҡортостан 



Республикаһы закондары һәм башҡалар ғәмәлдән сыҡҡан 

тип танылды. 

«Башҡортостан Республикаһында бәләкәй һәм урта 

эшҡыуарлыҡты үҫтереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында»  

2019 йылдың 10 июлендәге 133-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законы тарафынан (Комитет тарафынан 

индерелде) федераль ҡануниәткә ярашлы бәләкәй һәм 

урта эшҡыуарлыҡ субьекттарының финанслауҙы йәлеп итеү 

буйынса мөмкинлектәрен киңәйтеүгә йүнәлтелгән 

үҙгәрештәр индерелде. Эшҡыуарлыҡты финанслауҙың 

микрофинанс ойошмалары заемщиктары даирәһенә бәләкәй 

һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттарын яҡлау 

инфраструктураһын барлыҡҡа килтереүсе ойошмалар 

индерелде. Төбәк гарантия ойошмаларына мотлаҡ 

талаптар составына билдәләнгән тәртиптә ваҡытлыса 

ирекле седстволарҙы инвестициялауҙы һәм (йәки) 

бүлеүҙе ғәмәлгә ашырыу талабы индерелде. 

Бынан тыш конкурс нигеҙендә төбәк гарантия 

ойошмаһының бухгалтер (финанс) отчетлығына һәр йыллыҡ 

мотлаҡ аудит өсөн аудитор ойошмаларын ғына түгел, 

шулай уҡ шәхси аудиторҙарҙы ла йәлеп итеү мөмкин 

булыуы билдәләнде.  

Комитет тарафынан индерелгән «Башҡортостан 

Республикаһы территорияһында тәмәке тартыуҙы 

имитациялаусы тәмәкеһеҙ тартыу изделиеларын һәм 

ҡоролмаларын берәмләп һатыу өлкәһендә сикләүҙәр 

билдәләү тураһында» закон проекты өҫтөндә эш көҙгө 

сессияла дауам ителәсәк. 

Рәсәй Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт 

Думаһынан отчет осоронда 45 закон проекты килде, 

уларҙың 32-һе тикшерелде һәм контролдән алынды 

(тәҡдимдәр, иҫкәрмәләр, төҙәтмәләр булманы), 13 

проект буйынса (хуплау тураһында) ҡарарҙар Дәүләт 

Думаһының тейешле комитеттарына ебәрелде. Шулай уҡ 



яҙғы сессия осоронда Комитетҡа Рәсәй Федерацияһы 

субъекттарынан 5 мөрәжәғәт һәм закон сығарыу 

башланғысы килде. 

2019 йылдың яҙғы сессияһына Башҡортостан 

Республикаһы закондарына мониторингты тормошҡа ашырыу 

планына ярашлы Комитет отчет осоронда «Башҡортостан 

Республикаһында бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡты үҫтереү 

тураһында» 2007 йылдың  

28 декабрендәге 511-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына мониторинг үткәрҙе. Ошо Законды ғәмәлгә 

ашырыуға күҙәтеү барышында федераль ҡануниәттәге 

планлаштырылған үҙгәрештәр тураһында мәғлүмәт йыйылды 

һәм анализланды. 

Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлеше 

буйынса Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү 

вәкәләттәрен тормошҡа ашырыу маҡсатында 2019 йылдың 

яҙғы сессияһы осоронда раҫланған эш планына ярашлы 

«Башҡортостан Республикаһында этил спирты, алкоголле 

һәм спиртлы продукция етештереү һәм әйләнеше 

өлкәһендәге эшмәкәрлекте көйләү һәм алкоголле 

продукцияны ҡулланыуҙы (эсеүҙе) сикләү тураһында» 

мәсьәләһе буйынса парламент тыңлауҙары үткәрелде. 

Ошо өлкәләге федераль ҡануниәт һәм республика 

ҡануниәте торошон тикшереү менән бер рәттән 

контрафакт алкоголдең законһыҙ әйләнешенә ҡаршы көрәш 

буйынса эске эштәр органдарының эш һөҙөмтәләре, 

алкоголле продукция әйләнеше өлкәһендәге сикләүҙәргә 

бәләкәй бизнестың ҡарашы, Скандинавия илдәрендә һәм 

Яҡутстанда алкоголгә ҡаршы сәйәсәт тәжрибәһе, 

Күгәрсен һәм Әбйәлил райондары миҫалында эскеселек 

менән көрәш кеүек темалар тикшерелде. 

Парламент тыңлауҙары йомғаҡтары буйынса 

рекомендациялар ҡабул ителде. 



Бүлек белгестәре тарафынан отчет осоронда 

парламент тыңлауҙарын әҙерләү сиктәрендә ойоштороу-

хоҡуҡи эш үткәрелде. 

Февралдә Комитет «Алкоголле продукцияның законһыҙ 

әйләнешенә ҡаршы көрәш тураһында: көйләүҙең ҡануни 

аспекттары» темаһына түңәрәк өҫтәл ойоштороуҙа 

ҡатнашты. Федераль башҡарма властың территориаль 

органдарының, республиканың башҡарма власть 

органдарының һәм урындағы үҙидара органдарының 

алкоголле продукцияның законһыҙ әйләнешенә ҡаршы 

көрәш мәсьәләһендә үҙ-ара эшмәкәрлек итеүен тәьмин 

итеү буйынса күрелгән саралар тураһындағы мәсьәләләр 

тикшерелде. 

 Февраль һәм март айҙарында үткәрелгән 

Башҡортостан Республикаһында аҙыҡ-түлек тауарҙары 

баҙары торошона мәғлүмәт-аналитика күҙәтеүен үткәреү 

буйынса эшсе төркөм ултырыштарында түбәндәге 

мәсьәләләр тикшерелде: 

– 2018 йыл йомғаҡтары буйынса алкоголле продукция 

баҙарындағы хәл (Башҡортостан Республикаһында 

алкоголле һәм спиртлы продукцияны һатыуҙың һәм уның 

сифатының законлылығы өлөшөндә); 

– 2018 йылдың 4-се кварталы менән сағыштырғанда 

Башҡортостан Республикаһының аҙыҡ-түлек баҙарындағы 

ағымдағы хаҡтар торошо: динамикаһы, тенденциялары, 

перспективалары; 

– 2018 йылдың 1-се кварталы менән сағыштырғанда 

Башҡортостан Республикаһының аҙыҡ-түлек баҙарындағы 

ағымдағы хаҡтар торошо: динамикаһы, тенденциялары, 

перспективалары; 

– хаҡтар үҫешенә анализ, шул иҫәптән бойҙай 

онона, еләк-емеш һәм һөт продукцияһына; 

– сауҙа селтәрҙәре ассортиментында урындағы 

етештереүсенең аҙыҡ-түлек тауарҙарының өлөшөн 

билдәләү буйынса мөнәсәбәттәрҙе хоҡуҡи көйләү. 



Июнь–июль айҙарында һыу объекттарында кешеләрҙең 

хәүефһеҙлеген тәьмин итеү мәсьәләләрен өйрәнеү 

буйынса эшсе төркөмдөң ултырыштары үткәрелде. Власть 

органдарына рекомендациялар фекер алышыуҙың йомғағы 

булып торҙо. 

Отчет осоронда Комитет ҡарамағындағы эксперт 

советтарының ике ултырышы үтте. Февраль айында 

«Башҡортостан Республикаһында этил спирты, алкоголле 

һәм спиртлы продукция етештереү һәм әйләнеше 

өлкәһендәге эшмәкәрлекте көйләү һәм алкоголле 

продукцияны ҡулланыуҙы (эсеүҙе) сикләү тураһында» 

2007 йылдың 1 мартындағы  

414-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү буйынса Дәүләт Йыйылышына килгән 

тәҡдимдәр тикшерелде (алкоголле продукцияның һатыу 

ваҡыты һәм урындары буйынса өҫтәмә сикләүҙәр индереү 

өлөшөндә). Июнь айындағы ултырышта эксперт советы 

ағзалары түбәндәге мәсьәләләрҙе тикшерҙе: 

– Башҡортостан Республикаһында иҡтисадты 

цифрлаштырыу буйынса республика башҡарма власть 

органдарын координациялау буйынса саралар тураһында; 

– Башҡортостан Республикаһының цифрлы иҡтисадының 

состав өлөшө кеүек ҡаты коммуналь ҡалдыҡтар менән эш 

итеүгә идара итеүҙе мәғлүмәти йәһәттән яҡлау; 

– Башҡортостан Республикаһында инвестиция 

процесын мәғлүмәт йәһәтенән тәьмин итеүҙең 

автоматлаштырылған системалары; 

– Башҡортостан Республикаһының сәнәғәтен һәм ауыл 

хужалығын цифрлаштырыу һәм үҫтереү факторы булараҡ 

етештереүселәрҙең, поставкалаусыларҙың һәм 

ҡулланыусыларҙың үҙ-ара эш итеүе өсөн өс яҡлы 

интернет-платформаны ҡулланылышҡа индереү. 

Отчет осоронда өй эсендәге газ ҡорамалдарын 

эксплуатациялағанда хәүефһеҙлекте тәьмин итеү 

мәсьәләһе буйынса кәңәшмә үтте. Уның йомғаҡтары 



буйынса эшсе төркөм тарафынан федераль ҡануниәткә 

үҙгәрештәр индереү буйынса тәҡдимдәр әҙерләү өсөн 

Торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктур үҫеш буйынса 

комитетҡа тәҡдимдәр ебәрергә ҡарар ителде.  

«Башҡортостан Республикаһы территорияһында 

никотин ҡулланыу өсөн тәғәйенләнгән электрон 

системаларын һатыуға сикләүҙәрҙе бөтөрөү тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законы проектын әҙерләү 

тураһында» мәсьәләһе буйынса кәңәшмә йомғаҡтары 

буйынса тейешле закон проектын әҙерләргә ҡарар 

ителде. 

Комитет ағзалары яҙғы сессияла түбәндәге 

мәсьәләләр буйынса мәғлүмәт тыңланы: 

– 2018 йылда Башҡортостан Республикаһы Контроль-

иҫәп палатаһының эше тураһындағы отчет; 

– «Башҡортостан Республикаһы территорияһында 

энергияны һаҡлау һәм энергияның нәтижәлелеген күтәреү 

тураһында»  

2003 йылдың 3 июнендәге 687-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законының үтәлеше тураһында; 

– «Башҡортостан Республикаһында этил спирты, 

алкоголле һәм спиртлы продукция етештереү һәм 

әйләнеше өлкәһендәге эшмәкәрлекте көйләү һәм 

алкоголле продукцияны ҡулланыуҙы (эсеүҙе) сикләү 

тураһында» 2007 йылдың 1 мартындағы  

414-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законының 

үтәлеше; 

– «Янғын хәүефһеҙлеге тураһында» 2005 йылдың  

30 ноябрендәге 243-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законының үтәлеше хаҡында; 

– 2018 йылда Башҡортостан Республикаһында 

эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге субъекттарының хоҡуҡтарын һәм 

законлы мәнфәғәттәрен үтәү тураһында Вәкилдең доклады 

буйынса; 



– «Башҡортостан Республикаһында бәләкәй һәм урта 

эшҡыуарлыҡты үҫтереү тураһында» 2007 йылдың 28 

декабрендәге 511-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законының үтәлеше хаҡында; 

– «Башҡортостан Республикаһында сәнәғәт сәйәсәте 

тураһында» 2015 йылдың 1 декабрендәге 294-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законының үтәлеше хаҡында; 

– «Башҡортостан Республикаһының дәүләт-шәхси 

партнерлыҡ проекттарында ҡатнашыуы тураһында» 2016 

йылдың  

17 июнендәге 386-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законының үтәлеше хаҡында. 

2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда Комитетҡа 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан 295 мөрәжәғәт килде, 

депутаттар 310 ғариза биреүсене шәхси рәүештә ҡабул 

итте, дәүләт органдарына, урындағы үҙидара 

органдарына һәм вазифалы кешеләргә 115 запрос 

ебәрелде. 

Торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктур үҫеш буйынса 

комитет 2019 йылдың яҙғы сессияһында 6 ултырыш 

үткәрҙе,  

5 закон проектын һәм Дәүләт Йыйылышының 10 ҡарары 

проектын әҙерләне һәм парламент тикшереүенә индерҙе. 

«Башҡортостан Республикаһында торлаҡ 

мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законының 231-се статьяһына үҙгәрештәр 

индереү тураһында»  

2019 йылдың 5 июнендәге 109-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законы тарафынан (Комитет тарафынан 

индерелде) дәүләт торлаҡ надзорын, муниципаль торлаҡ 

контролен һәм йәмәғәт торлаҡ контролен ғәмәлгә ашырыу 

мәсьәләләрен көйләүсе «Башҡортостан Республикаһында 

торлаҡ мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» 2005 йылдың 2 

декабрендәге 250-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законының 231-се статьяһына үҙгәрештәр индерелде: күп 



фатирлы йорттарҙағы биналарҙы ҡайтанан планлаштырыу 

йәки үҙ белдеге менән үҙгәртеп ҡороу мәсьәләһен 

хоҡуҡи көйләүҙәге етешһеҙлек бөтөрөлдө; дәүләт торлаҡ 

надзоры вәкәләттәре күп фатирлы йорттарҙағы биналарҙы 

ҡайтанан планлаштырыусы һәм (йәки) үҙ белдеге менән 

үҙгәртеп ҡороусы дәүләт власы органдары, урындағы 

үҙидара органдары, юридик шәхестәр, шәхси эшҡыуарҙар 

һәм граждандар тарафынан хоҡуҡ боҙоуҙарҙы иҫкәртеү, 

аныҡлау һәм юл ҡуймау мәсьәләләре менән 

тулыландырылды; дәүләт торлаҡ надзорының (дәүләт 

торлаҡ инспекторҙарының) һәм муниципаль торлаҡ 

контроленең (муниципаль торлаҡ инспекторҙарының) 

вазифалы кешеләренең хеҙмәт танытмаларын һәм, ошо 

орган етәксеһенең тикшереүҙе тәғәйенләү тураһындағы 

бойороғо күсермәһен етәксенең (етәксе урынбаҫарының) 

бойороғон (ҡарарын) күрһәтеп, күп фатирлы йорттағы 

бинала булыу һәм уларға тикшереү үткәреү өсөн 

тотҡарлыҡһыҙ инә алыу хоҡуғы хаҡындағы норма 

корректировкаланды. Бының өсөн тикшерелеүсе объекттар 

милекселәренең, бындай йорттағы биналар менән 

файҙаланыусы башҡа кешеләрҙең ризалығы талап ителә: 

социаль найм килешеүҙәре буйынса торлаҡ биналарын 

яллаусылар, муниципаль ҡулланылыштағы торлаҡ фондының 

торлаҡ биналары наймы килешеүҙәре буйынса торлаҡ 

биналарын яллаусылар. 

«Башҡортостан Республикаһы территорияһында 

урынлашҡан күп фатирлы йорттарҙағы дөйөм милеккә 

капиталь төҙөкләндереү үткәреүҙе ойоштороу тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 5 июнендәге 110-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законы (Комитет тарафынан 

индерелде) төбәк операторы тарафынан күп фатирлы 

йортто авария хәлендә һәм һүтелергә йәки 

реконструкцияланырға тейешле тип таныу, шулай уҡ кәм 

тигәндә биш фатир булған күп фатирлы йортто капиталь 



төҙөкләндереүҙең төбәк программаһынан алып ташлау 

осрағында капиталь ремонт фонды средстволарын биналар 

милекселәренә ҡайтарып биреү тәртибенә төҙәтмәләр 

индерелде. Башҡортостан Республикаһы Законының  

6-сы статьяһы яңы 4-се өлөш менән тулыландырылды. Уға 

ярашлы Башҡортостан Республикаһы башҡарма власының 

вәкәләтле органының йәки уның тарафынан хоҡуҡ 

бирелгән учреждениеның ҡануниәткә ярашлы капиталь 

ремонт өсөн взностар түләүгә компенсация биреү 

маҡсатында граждандарҙан күп фатирлы йорттағы дөйөм 

милеккә капиталь төҙөкләндереү үткәреүгә һәр айлыҡ 

взностар түләүен раҫлаусы документтар һәм мәғлүмәт 

талап итеү хоҡуғы юҡ. Күп фатирлы йорттағы дөйөм 

милеккә капиталь ремонт өсөн һәр айлыҡ взностарҙы 

түләү буйынса граждандарҙың бурыстары булыуы 

хаҡындағы мәғлүмәтте атап үтелгән орган йәки 

учреждение запрос буйынса төбәк операторынан, йә иһә 

махсус иҫәп хужаһынан ала.  

«Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге тураһында Башҡортостан 

Республикаһы Кодексына үҙгәрештәр индереү тураһында»  

2019 йылдың 10 июлендәге 134-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Комитет тарафынан 

индерелде) Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге тураһында 

Башҡортостан Республикаһы Кодексын федераль 

ҡануниәттәге һуңғы үҙгәрештәр менән ярашлылыҡҡа 

килтереү маҡсатында Кодекстың төп терминдарын 

нығытыусы 2-се статьяһы «тахограф» төшөнсәһе менән 

тулыландырылды. Шулай уҡ транспорт сараларын 

эксплуатациялаусы юридик шәхестәр, шәхси эшҡыуарҙар 

тарафынан транспорт сараларына тахографтарҙы мотлаҡ 

ҡуйыу тураһында талаптар билдәләүсе 20-се статьяға 

тейешле үҙгәрештәр индерелде. Закон тарафынан шулай 

уҡ транспорт сараларының юл хәрәкәтендә ҡатнашыуына 

һәм бындай транспорт сараһын дәүләт учетына ҡуйыуға 

рөхсәт биреү өсөн талаптар билдәләү өлөшөндә 



Кодекстың 15-се һәм 16-сы статьялары положениелары 

конкретлаштырылды. 

«Башҡортостан Республикаһында торлаҡ 

мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законының 201-се статьяһына үҙгәрештәр 

индереү тураһында»  

2019 йылдың 10 июлендәге 135-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законы (Комитет тарафынан индерелде) 

торлаҡ төҙөлөшө өсөн һаҡлыҡҡа йыйылған аҡсалар 

системаһын файҙаланып торлаҡ төҙөлөшөн көйләү 

өлөшөндә республика ҡануниәтен камиллаштырыуға 

йүнәлтелде. Тәҡдим ителгән үҙгәрештәр торлаҡ төҙөлөшө 

маҡсаттарында Башҡортостан Республикаһы тарафынан 

булдырылған коммерцияға ҡарамаған ойошмаларҙың 

торлаҡты һатыу тәртибен оптималләштерә һәм һаҡлыҡ-

ипотека механизмдарының нигеҙ принциптарын һаҡлап 

ҡалыуҙы тәьмин итеү мөмкинлеген бирә. 

«Башҡортостан Республикаһында ҡала төҙөү 

эшмәкәрлеген көйләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2019 йылдың 10 июлендәге 136-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) федераль 

ҡануниәттәге үҙгәрештәргә ярашлы шәхси торлаҡ 

төҙөлөшө объекттарын, баҡса йорттарын төҙөгәндә, 

реконструкциялағанда белдереү ҡағыҙҙарын ебәреү 

буйынса, шулай уҡ ҡала төҙөү эшмәкәрлеген тәьмин 

итеүҙең дәүләт мәғлүмәт системаһын булдырыу һәм 

эксплуатациялау буйынса, шул иҫәптән ике йәки унан 

күберәк муниципаль райондың, ҡала округының 

территорияларында ҡала төҙөү эшмәкәрлеген тормошҡа 

ашырыуға ҡағылған өлөштә бындай мәғлүмәт системаһын 

алып барыу буйынса ҡала төҙөү эшмәкәрлеге өлкәһендә 

Башҡортостан Республикаһы дәүләт власы органдарының 

вәкәләттәре билдәләнде. 



Законда коммуналь, транспорт һәм социаль 

инфраструктура системаларын комплекслы үҫтереү 

программаларын, тәбиғи монополиялар субъекттарының, 

коммуналь комплекс ойошмаларының инвестиция 

программаларын, Башҡортостан Республикаһы бюджеты, 

урындағы бюджеттар иҫәбенә ғәмәлгә ашырылыусы 

программаларҙы дәүләт власы органдарының, урындағы 

үҙидара органдарының төбәк һәм урындағы әһәмиәттәге 

объекттар булдырыуҙы күҙ уңында тотоусы ҡарарҙарын 

территориаль планлаштырыу документтары менән 

ярашлылыҡҡа килтереү кәрәклеге регламентланды. 

Рәсәй Федерацияһы урман ҡануниәтендәге 

үҙгәрештәргә бәйле урмандарҙы файҙаланыу өлкәһендәге 

урман парктары территориаль берәмеге алып ташланды. 

Отчет осоронда Рәсәй Федерацияһы Федераль 

Йыйылышының Дәүләт Думаһынан – 64 закон проекты, 

Рәсәй Федерацияһы субъекттарынан 7 мөрәжәғәт һәм 3 

закон сығарыу башланғысы килде. 

Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлеше 

буйынса Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү 

вәкәләттәрен тормошҡа ашырыу маҡсатында Комитет 

тарафынан 2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда 

раҫланған эш планына ярашлы түбәндәге мәсьәләләр 

буйынса мәғлүмәт тыңланды: 

– 2019 йылдың тариф кампанияһы тураһында (2019 

йылда коммуналь хеҙмәттәр өсөн граждандар 

түләүҙәренең артыуы хаҡында); 

– «Башҡортостан Республикаһы территорияһында күп 

фатирлы йорттар төҙөү буйынса йөкләмәләрҙең 

төҙөүселәр (заказ биреүселәр) тарафынан үтәлмәүе 

сәбәпле зыян күргән граждандарҙың хоҡуҡтарын яҡлау 

буйынса саралар тураһында» 2011 йылдың 3 мартындағы 

368-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законының 

үтәлеше хаҡында; 



– 2019 йылдың 1 июненән коммуналь хеҙмәттәргә 

тарифтарҙы планға ярашлы арттырыу тураһында; 

– юл хәрәкәте хәүефһеҙлеген тәьмин итеү 

өлкәһендәге ҡануниәттең үтәлеше тураһында. 

Апрель айында Комитет тарафынан «Башҡортостан 

Республикаһы территорияһында торлаҡ төҙөлөшөн үҫтереү 

өлөшөндә «Башҡортостан Республикаһында торлаҡ 

мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» 2005 йылдың 2 

декабрендәге 250-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законының үтәлеше хаҡында» темаһы буйынса парламент 

тыңлауҙары үткәрелде. Парламент тыңлауҙары йомғаҡтары 

буйынса әҙерләнеүсе рекомендациялар Башҡортостан 

Республикаһы Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусыға 

ебәрелде. 

Май айында төҙөлөш буйынса эксперт советының 

ултырышында территорияларҙы комплекслы үҙләштереү 

килешеүҙәренең яҡынса проекттарын әҙерләү буйынса 

мәсьәлә тикшерелде. 

«Башҡортостан Республикаһы территорияһында 

автомобиль транспорты һәм ҡала ер өҫтө электр 

транспорты менән халыҡты транспорт хеҙмәтләндереүен 

ойоштороу тураһында» 2008 йылдың 17 декабрендәге 77-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законының хоҡуҡ 

ҡулланыу тәжрибәһенә мониторинг буйынса эшсе төркөм 

отчет осоронда ике тапҡыр ултырыш үткәрҙе, уларҙың 

береһе түңәрәк өҫтәл форматында булды. 

2019 йылдың яҙғы сессияһында Комитетҡа 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан 314 мөрәжәғәт килде, 

депутаттар  

375 кешене шәхси рәүештә ҡабул итте, дәүләт 

органдарына, урындағы үҙидара органдарына һәм 

вазифалы кешеләргә 425 запрос ебәрелде. 

Аграр мәсьәләләр, экология һәм тәбиғәтте 

файҙаланыу буйынса комитет яҙғы сессияла 8 ултырыш 

үткәрҙе,  



14 закон проектын һәм Дәүләт Йыйылышының 4 ҡарары 

проектын Дәүләт Йыйылышы тикшереүенә индерҙе. 

«Башҡортостан Республикаһында урман 

мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2019 йылдың  

4 февралендәге 60-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) федераль ҡануниәттәге түбәндәге үҙгәрештәр 

нигеҙендә әҙерләнде һәм ҡабул ителде. «Рәсәй 

Федерацияһы Урман кодексына үҙгәрештәр индереү һәм 

«Рәсәй Федерацияһы Урман кодексын ғәмәлгә индереү 

тураһында» Федераль закондың  

14-се статьяһының 2-се өлөшөн ғәмәлдән сыҡҡан тип 

таныу тураһында» 2018 йылдың 4 июнендәге 148-ФЗ һанлы 

Федераль закон тарафынан Рәсәй Федерацияһы 

субъекттарының дәүләт власы органдарына ғәмәлгә 

ашырыу өсөн тапшырылған урман мөнәсәбәттәре өлкәһендә 

Рәсәй Федерацияһының вәкәләттәре аныҡланды. Шулай уҡ 

«Урмандарҙы ҡайтанан тергеҙеүҙе һәм ағас үрсетеүҙе 

камиллаштырыу өлөшөндә Рәсәй Федерацияһы Урман 

кодексына һәм Рәсәй Федерацияһының башҡа закон 

акттарына үҙгәреш индереү тураһында» 2018 йылдың 19 

июлендәге  

212-ФЗ һанлы Федераль законға ярашлы Рәсәй 

Федерацияһы субъекттарының дәүләт власы органдарына 

ғәмәлгә ашырыу өсөн тапшырылған урман мөнәсәбәттәре 

өлкәһендә Рәсәй Федерацияһының вәкәләттәре исемлегенә 

ағастар үрсетеүҙе тормошҡа ашырыу индерелде. Законға 

ярашлы Башҡортостан Республикаһы дәүләт власы 

органдарына Рәсәй Федерацияһы тарафынан урман 

мөнәсәбәттәре өлкәһендәге тапшырылған вәкәләттәрҙе 

тормошҡа ашырыуҙы көйләүсе 3-сө статья федераль 

ҡануниәт менән ярашлылыҡҡа килтерелде. 



Шулай уҡ граждандар тарафынан үҙ ихтыяждары өсөн 

үҙағасҡа ҡарамаған урман ресурстарын йыйыу һәм 

әҙерләү тәртибен көйләүсе 13-сө статьяға үҙгәрештәр 

индерелде. Закон ятыҡты һәм ҡамыштарҙың төрлө 

төрҙәрен үҙағасҡа ҡарамаған урман ресурстарына 

индерә. Республика территорияһында ерҙә ятҡан ҡоро 

ботаҡтарҙы һәм бүрәнәләрҙе йыл дауамында хәҙер 

ҡаршылыҡһыҙ һәм түләүһеҙ йыйырға мөмкин (янғын хәүефе 

булған осорҙа граждандарҙың урманда йөрөүе тыйылған 

осраҡтарынан тыш). 

«Эсәр һыу тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

4 февралендәге 61-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) эсәр һыу менән 

тәьмин итеү өлкәһендәге республика ҡануниәтен 

камиллаштырыу маҡсатында әҙерләнде, эсәр һыу менән 

тәьмин итеү өлкәһендәге мөнәсәбәттәрҙе хоҡуҡи 

көйләүгә, халыҡтың эсәр һыуҙы ҡулланыуға ихтыяжын 

тулыһынса ҡәнәғәтләндереүҙе хоҡуҡи йәһәттән тәьмин 

итеүҙе булдырыуға йүнәлтелде, шул иҫәптән эсәр һыу 

менән тәьмин итеүҙәге ғәҙәттән тыш хәлдәр осрағында. 

Шулай уҡ эсәр һыу менән тәьмин итеү өлкәһендәге 

контролде тормошҡа ашырыу, эсәр һыу менән тәьмин 

итеүҙә ғәҙәттән тыш хәлдәр осрағында эсәр һыу 

ҡулланыусыларҙы эсәр һыу менән тәьмин итеү, эсәр һыу 

менән тәьмин итеүҙә эсәр һыуҙың сифаты тураһында 

халыҡҡа мәғлүмәт биреү хаҡындағы положениелар 

регламентлана. 

«Башҡортостан Республикаһында орлоҡсолоҡ 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 4 

февралендәге 62-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) Законда 

файҙаланылған терминологияны федераль ҡануниәт 

нормалары менән ярашлылыҡҡа килтереүҙе күҙ уңында 



тота. Бынан тыш оригиналь, элиталы, гибрид һәм 

репродукцион орлоҡтар етештереү мәсьәләләрен көйләүсе 

7-се статьяға индерелгән яңы нормаға ярашлы элиталы 

орлоҡ (элита орлоҡтары) сорттарының быуындар һанын 

ауыл хужалығы үҫемлеге сорты оригинаторы билдәләй. 

Орлоҡсолоҡ системаһы мәсьәләләрен көйләүсе Закондың 

4-се статьяһы һәм орлоҡҡа һәм сортҡа айырыуҙы 

үткәреүгә дөйөм талаптар билдәләүсе  

22-се статьяһы яңы редакцияла бирелә. 

«Башҡортостан Республикаһында айырыуса һаҡланыусы 

тәбиғәт территориялары тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында»  

2019 йылдың 5 мартындағы 77-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) айырыуса 

һаҡланыусы тәбиғәт территориялары хаҡындағы 

положениеларға мотлаҡ талаптар билдәләнде. Уларҙа 

айырыуса һаҡланыусы тәбиғәт территориялары сиктәрендә 

урынлашҡан ер участкаларын рөхсәт ителгән 

файҙаланыуҙың төп һәм ярҙамсы төрҙәре, капиталь 

төҙөлөш объекттарын рөхсәт ителгән төҙөүҙең, 

реконструкциялауҙың сикке параметрҙары булырға тейеш 

(әгәр айырыуса һаҡланыусы тәбиғәт территориялары 

тураһындағы положениела капиталь төҙөлөш объекттарын 

төҙөү, реконструкциялау рөхсәт ителһә).  

Бынан тыш айырыуса һаҡланыусы тәбиғәт 

территорияларын булдырыу хаҡындағы ҡарарҙарҙа бындай 

территорияны график тасуирлау, Күсемһеҙ милектең 

берҙәм дәүләт реестрында алып барыу өсөн 

файҙаланылыусы координаталар системаһында был 

сиктәрҙең үҙенсәлекле нөктәләренең координаталары 

исемлеге менән уның сиктәре тураһындағы мәғлүмәттәр 

булырға тейеш.  

Закон тарафынан шулай уҡ айырыуса һаҡланыусы 

тәбиғәт территориялары, айырыуса һаҡлау режимы 



капиталь төҙөлөш объектын урынлаштырыуҙы рөхсәт 

итмәгән функциональ йәки һаҡлау зонаһы сиктәрендәге 

ер участкаларында капиталь төҙөлөш объектын 

урынлаштырыу факты асыҡланған осраҡта тирә-яҡ мөхитте 

һаҡлау өлкәһендәге дәүләт инспекторҙарының муниципаль 

райондың урындағы үҙидара органына хәбәр итеү бурысы 

билдәләнә. 

Закон шулай уҡ айырыуса һаҡланыусы тәбиғәт 

территорияларында булыу тәртибен регламентлай. 

Мәҫәлән, республика әһәмиәтендәге айырыуса һаҡланыусы 

тәбиғәт территориялары сиктәрендә урынлашҡан торама 

пункттарҙа йәшәмәгән физик шәхестәр бындай 

территорияларға түләүһеҙ йәки түләп инә ала. Атап 

үтелгән түләүҙе билдәләү тәртибе, шулай уҡ түләүҙән 

азат итеү осраҡтары Рәсәй Федерацияһы Хөкүмәте 

тарафынан билдәләнә. 

«Башҡортостан Республикаһында ауыл хужалығын 

үҫтереү тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 5 

мартындағы 78-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) «Башҡортостан 

Республикаһында ауыл хужалығын үҫтереү тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законын «Ауыл хужалығын 

үҫтереү тураһында» 2006 йылдың 29 декабрендәге 264-ФЗ 

һанлы Федераль законға индерелгән һуңғы үҙгәрештәр 

менән ярашлылыҡҡа килтереүгә йүнәлтелде. Үҙгәрештәргә 

ярашлы фәнни, фәнни-техник эшмәкәрлек, белем биреү 

эшмәкәрлеге процесында ауыл хужалығы продукцияһын 

етештереүҙе, уны беренсел һәм артабанғы эшкәртеүҙе 

(сәнәғәт эшкәртеүен) тормошҡа ашырыусы фәнни 

ойошмаларға, һөнәри белем биреү ойошмаларына, юғары 

белем биреү мәғариф ойошмаларына ауыл хужалығын 

үҫтереү өлкәһендә дәүләт яҡлауы саралары йәйелдерелә. 

«Башҡортостан Республикаһында урындағы 

әһәмиәттәге ер аҫты участкалары менән файҙаланыу 



хоҡуғын алыу тәртибе тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2019 йылдың 29 мартындағы 85-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законы (Башҡортостан Республикаһы 

Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы тарафынан 

индерелде) урындағы әһәмиәттәге ер аҫты менән 

файҙаланыусы һәм территорияһында урындағы әһәмиәттәге 

ер аҫты участкаһы урынлашҡан урындағы үҙидара органы 

араһында территорияла йәшәгән халыҡтың социаль-

иҡтисади, экологик мәнфәғәттәрен үтәү хаҡында килешеү 

төҙөү мөмкинлеген күҙ уңында тота. Закон шулай уҡ 

Башҡортостан Республикаһы территорияһында дөйөм 

таралған файҙалы ҡаҙылмаларҙы табыу һәм ғәмәлгә 

ашырыу күләмдәрен иҫәпкә алыу өсөн тәғәйенләнгән 

республикала берҙәм республика автоматлаштырылған 

мәғлүмәт системаһын йәйелдереүҙе, шулай уҡ ер аҫты 

менән файҙаланыусылар тарафынан дөйөм таралған 

файҙалы ҡаҙылмаларҙы табыу һәм ғәмәлгә ашырыу 

күләмдәрен был системала мәжбүри теркәү шарты менән 

лицензияның йөкмәткеһен тулыландырыуҙы күҙ уңында 

тота. Бынан тыш урындағы әһәмиәттәге ер аҫты 

участкаһы менән файҙаланыу хоҡуғын алыуға заявка 

ебәргәндә ер аҫты менән файҙаланыу маҡсаты өсөн ер 

участкаһы милексеһенең, ер менән файҙаланыусының һәм 

ер хужаһының ер участкаһын биреүгә ризалығын алыу 

өлөшөндә аныҡлау характерындағы үҙгәрештәр индерелде. 

«Башҡортостан Республикаһы Экология кодексына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 6 майындағы 

100-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законында яңы 

төшөнсәләр билдәләнде. 

Тирә-яҡ мөхитте һаҡлау өлкәһендә нормалаштырыу 

мәсьәләләре регламентланды. V бүлек ошо документтарҙы 

алыу һәм улар менән эш итеү тәртибен билдәләүсе 

«Комплекслы экологик рөхсәт» һәм «Тирә-яҡ мөхиткә 



йоғонто яһау тураһындағы декларация» исемле статьялар 

менән тулыландырылды. 

65-се статьяла автоматик контроль үткәрелергә 

тейешле бысратыусы матдәләрҙе сығарып ташлауға һәм 

(йәки) бысратыусы матдәләрҙе ағыҙыуға автоматик 

контроль системаларының эшләүенә талаптар аныҡланды. 

Кодекс тирә-яҡ мөхиткә кире йоғонто яһауҙы 

кәметеү буйынса сараларға талаптар билдәләүсе «Тирә-

яҡ мөхитте һаҡлау буйынса саралар планы, экологик 

нәтижәлелекте күтәреү программаһы» исемле яңы статья 

һәм «Биләмәләрҙең йәки ҡала округтарының 

үҙәкләштерелгәнһыу бүлеү системалары аша бысратыусы 

матдәләрҙе ағыҙғанда тирә-яҡ мөхиткә килтерелгән 

зыянды ҡаплау үҙенсәлектәре» исемле яңы статья менән 

тулыландырылды. Атап әйткәндә, һыу менән тәьмин итеү 

системаһына матдәләр ағыҙыу һөҙөмтәһендә тирә-яҡ 

мөхиткә зыян килтергән өсөн яуаплы кешеләр 

билдәләнде.  

«Ветеринария тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың  

5 июнендәге 111-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) ветеринария 

йүнәлеше буйынса юғары йәки урта белеме булған физик 

шәхестәр ветеринария өлкәһендәге белгестәр булып тора 

һәм улар Рәсәй Федерацияһының Дәүләт ветеринария 

хеҙмәте системаһына инеүсе органдарҙың һәм 

ойошмаларҙың вәкәләтле кешеләре булып тороусы 

белгестәргә һәм ветеринария өлкәһендә атап үтелгән 

органдарҙың һәм ойошмаларҙың вәкәләтле кешеләре булып 

иҫәпләнмәгән ветеринария өлкәһендәге белгестәргә 

бүленә. Шул уҡ ваҡытта Рәсәй Федерацияһының Дәүләт 

ветеринария хеҙмәте системаһына инеүсе органдарҙың 

һәм ойошмаларҙың вәкәләтле кешеләре булып 

иҫәпләнмәгән һәм ветеринария өлкәһендә эшҡыуарлыҡ 

менән шөғөлләнеүсе ветеринария өлкәһендәге белгестәр 



ветеринария өлкәһендәге республика башҡарма власть 

органында теркәлергә тейеш. Закон тарафынан шулай уҡ 

Башҡортостан Республикаһының ветеринария өлкәһендәге 

вәкәләттәре конкретлаштырылды. 

«Башҡортостан Республикаһының ҡайһы бер закон 

акттарын һәм Башҡортостан Республикаһы закон 

акттарының айырым положениеларын ғәмәлдән сыҡҡан тип 

таныу тураһында» 2019 йылдың 5 июнендәге 112-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законы (Комитет тарафынан 

индерелде) түбәндәге факторҙар нигеҙендә ҡабул 

ителде. Федераль ҡануниәткә һәм республика 

ҡануниәтенә индерелгән ҡайһы бер үҙгәрештәргә бәйле, 

шулай уҡ республика законы ғәмәленең урман фонды 

ерҙәренә, кеше йәшәгән зоналағы һәм торама 

пункттарҙың производство төҙөлөшөндәге ауыл хужалығы 

тәғәйенләнешендәге ерҙәргә, ер участкаларына 

йәйелдерелмәүен иҫәпкә алып, «Үҫемлектәр донъяһы 

тураһында» 2000 йылдың  

10 мартындағы 53-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы көйләү предметын юғалтты. Ошоға бәйле Закон 

уны ғәмәлдән сыҡҡан тип таныуҙы күҙ уңында тота. 

«Башҡортостан Республикаһында балыҡсылыҡ һәм һыу 

биологик ресурстарын һаҡлап ҡалыу тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 10 июлендәге 137-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законына ярашлы (Комитет 

тарафынан индерелде) «Һәүәҫкәр балыҡсылыҡ хаҡында һәм 

Рәсәй Федерацияһының ҡайһы бер закон акттарына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2018 йылдың 25 

декабрендәге 475-ФЗ һанлы Федераль закон 

новацияларына ярашлы һәүәҫкәр һәм спорт балыҡсылығын 

тормошҡа ашырыу шарттарына ҡағылыусы үҙгәрештәр 

индерелде.  

Көҙгө сессияла 4 закон проекты өҫтөндә эш дауам 

ителәсәк. Улар: 



– «Башҡортостан Республикаһында урман 

мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы законы проекты (Комитет 

тарафынан индерелде); 

– «Башҡортостан Республикаһында урман 

мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәреш индереү тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы законы проекты 

(Башҡортостан Республикаһы Прокуроры тарафынан 

индерелде); 

– «Башҡортостан Республикаһының айырым райондары 

территорияларында урынлашҡан дәүләт милкендә йәки 

муниципаль милектә булған ер участкаларын биреү 

үҙенсәлектәре һәм Башҡортостан Республикаһының ҡайһы 

бер закон акттарына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы законы проекты (депутат Ю. 

Ғ. Ҡотлоғужин тарафынан индерелде); 

– «Башҡортостан Республикаһында ер мөнәсәбәттәрен 

көйләү тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы законы проекты (Дәүләт Йыйылышы депутаты 

Ю. Ғ. Ҡотлоғужин тарафынан индерелде). 

Комитетҡа Рәсәй Федерацияһы Федераль Йыйылышының 

Дәүләт Думаһынан – 68 закон проекты, Рәсәй 

Федерацияһы субъекттарынан 14 мөрәжәғәт һәм закон 

сығарыу башланғысы килде. 

Отчет осоронда Комитет коррупция факторҙарын 

асыҡлау маҡсатында «Башҡортостан Республикаһында 

урындағы әһәмиәттәге ер аҫты участкалары менән 

файҙаланыу хоҡуғын алыу тәртибе тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр хаҡында 

Башҡортостан Республикаһы Прокурорының талабын 

тикшерҙе (2019 йылдың 11 февралендәге  

7/2-08-2019/7897 һанлы). Башҡортостан Республикаһы 



Прокурорының талабы өлөшләтә ҡәнәғәтләндерелде. 

Комитет атап үтелгән талаптағы иҫкәрмәләрҙе бөтөрөүсе 

«Башҡортостан Республикаһында урындағы әһәмиәттәге ер 

аҫты участкалары менән файҙаланыу хоҡуғын алыу 

тәртибе тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законын әҙерләне  

(2019 йылдың 29 мартындағы 85-з һанлы). 

«Башҡортостан Республикаһында урман 

мөнәсәбәттәрен көйләү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы законы проектына 

Башҡортостан Республикаһы Башлығының  

2019 йылдың 25 апрелендәге 1-1-444-П һанлы эксперт 

һығымтаһын тикшереү йомғаҡтары буйынса отчет осоронда 

беренсе уҡыуҙа ҡабул ителгән «Башҡортостан 

Республикаһында урман мөнәсәбәттәрен көйләү 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы законы проекты әҙерләнде. Көҙгө сессияла 

уның өҫтөндә эш дауам ителәсәк. 

Июнь айында Комитет «Башҡортостан Республикаһында 

ҡаты коммуналь ҡалдыҡтар менән эш итеүҙең яңы 

системаһына күсеүҙең көнүҙәк мәсьәләләре» темаһына 

түңәрәк өҫтәл үткәрҙе. 

Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлеше 

буйынса Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү 

вәкәләттәрен тормошҡа ашырыу маҡсатында 2019 йылдың 

көҙгө сессияһы осоронда раҫланған эш планына ярашлы 

түбәндәге мәсьәләләр буйынса мәғлүмәттәр тыңланды: 

– 2018 йылда Башҡортостан Республикаһы Контроль-

иҫәп палатаһының эше тураһындағы отчет хаҡында; 

– «Шишмә» асыҡ акционерҙар йәмғиәтенең «Шишмә 

ҡасабаһында үҫемлек майҙарын фасовкалау цехын төҙөү» 

инвестиция проекты хаҡында; 



– Башҡортостан Республикаһының Контроль-иҫәп 

палатаһы рәйесе вазифаһына кандидатура тураһында; 

– ҡаты коммуналь ҡалдыҡтар менән эш итеүҙең яңы 

системаһын ғәмәлгә ашырыу барышы хаҡында; 

– «Башҡортостан Республикаһының экологияһы һәм 

тәбиғәт ресурстары» дәүләт программаһының 

«Башҡортостан Республикаһында тәбиғәтте уға зыян 

килтермәйенсә файҙаланыуҙы тәьмин итеү» ярҙамсы 

программаһын ғәмәлгә ашырыу барышы хаҡында 

(Башҡортостан Республикаһы территорияһында биологик 

төрлөлөктө һаҡлап ҡалыуҙы, һунарсылыҡ ресурстарын 

тергеҙеүҙе һәм тотороҡло файҙаланыуҙы тәьмин итеү 

өлөшөндә); 

– «Башҡортостан Республикаһының экологияһы һәм 

тәбиғәт ресурстары» дәүләт программаһының 

«Башҡортостан Республикаһында тәбиғәтте уға зыян 

килтермәйенсә файҙаланыуҙы тәьмин итеү» ярҙамсы 

программаһын ғәмәлгә ашырыу барышы хаҡында (дөйөм 

таралған файҙалы ҡаҙылмаларҙың минераль-сеймал 

базаһын тергеҙеүҙе һәм рациональ файҙаланыуҙы тәьмин 

итеү өлөшөндә); 

– «Башҡортостан Республикаһында ауыл хужалығын 

үҫтереү һәм ауыл хужалығы продукцияһы, сеймалы һәм 

аҙыҡ-түлеге баҙарҙарын көйләү» дәүләт программаһын 

2018 йылда ғәмәлгә ашырыу йомғаҡтары тураһындағы 

доклад хаҡында. 

Февраль айында Башҡортостан Республикаһы Архангел 

районы муниципаль районының Приуралье ауылында 

биологик таҙартыу ҡоролмалары менән хәлде өйрәнеү 

буйынса эшсе төркөмдөң ултырышы, майҙа экология һәм 

тәбиғәтте файҙаланыу буйынса эксперт советының 

ултырышы үтте. 

2019 йылдың яҙғы сессияһында Комитетҡа 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан 602 мөрәжәғәт килде, 

депутаттар 580 ғариза биреүсене шәхси рәүештә ҡабул 



итте, дәүләт органдарына, урындағы үҙидара 

органдарына һәм вазифалы кешеләргә  

313 запрос ебәрелде. 

Мәғариф, мәҙәниәт, йәштәр сәйәсәте һәм спорт 

буйынса комитет тарафынан отчет осоронда 9 ултырыш 

үткәрелде (уларҙың 2-һе – һорау алыу ысулы менән), 12 

закон проекты һәм Дәүләт Йыйылышының 15 ҡарары 

проекты әҙерләнде һәм Дәүләт Йыйылышы тикшереүенә 

индерелде. 

«Башҡортостан Республикаһында физик культура һәм 

спорт тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 4 

февралендәге 63-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законында (Комитет тарафынан индерелде) «Рәсәй 

Федерацияһында физик культура һәм спорт тураһында» 

Федераль законға һәм «Рәсәй Федерацияһы 

субъекттарының дәүләт власының закондар сығарыу 

(вәкиллекле) һәм башҡарма органдарын ойоштороуҙың 

дөйөм принциптары тураһында» Федераль закондың 26.3-

сө статьяһына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2018 

йылдың 4 июнендәге 147-ФЗ һанлы Федераль законды 

ғәмәлгә ашырыу маҡсатында физик культура һәм спорт 

өлкәһендәге Башҡортостан Республикаһының башҡарма 

власть органы тарафынан юғары һәм беренсе 

квалификация категориялы тренер, физик культура һәм 

спорт өлкәһендә юғары һәм беренсе квалификация 

категориялы белгес квалификация категорияларын биреү 

хаҡындағы положениелар күҙ уңында тотола. 

«Башҡортостан Республикаһы халыҡтарының мәҙәни 

мираҫы объекттары (тарих һәм мәҙәниәт ҡомартҡылары) 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 4 

февралендәге 64-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына ярашлы (Комитет тарафынан индерелде) мәҙәни 

мираҫ объекттары реестрын алып барғанда мәғлүмәти 



йәһәттән үҙ-ара эшмәкәрлек итеү, мәҙәни мираҫ 

объекттарын һаҡлау зоналарын билдәләү, тарихи 

биләмәлә ҡала төҙөү, хужалыҡ һәм башҡа эшмәкәрлек 

алып барыу мәсьәләләрен көйләүсе нормаларға 

үҙгәрештәр индерелде. Новациялар иҫәбендә – мәҙәни 

мираҫ объекттарын реестрҙан алып ташлау осрағында 

уларҙың һаҡлау зоналарын бөтөрөү хаҡындағы положение. 

Капиталь төҙөлөш объектының проект документтары 

бүлеген тикшереү һәм уның тарихи биләмәне һаҡлау 

предметына ярашлы булыуы тураһында һығымта ебәреү 

тәртибенә аныҡлауҙар индерелде. Республика Законы 

шәхси торлаҡ төҙөлөшө объектының тышҡы йөҙөн 

тасуирлауҙы тикшереү һәм уның тарихи биләмәне һаҡлау 

предметына, архитектур ҡарарҙар талаптарына яуап 

биреүе хаҡында белдереү ҡағыҙын ебәреү тәртибен 

көйләүсе норма менән тулыландырылды. 

 2018 йылдың 1 ғинуарынан «Башҡортостан 

Республикаһының дәүләт китап палатаһы» дәүләт бюджет 

учреждениеһы, эшмәкәрлегенең төп йүнәлештәрен һаҡлап, 

«Башҡортостан Республикаһының милли архивы» дәүләт 

ҡаҙна учреждениеһының структура бүлексәһе статусына 

эйә булыуына бәйле «Документтарҙың мотлаҡ экземпляры 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 3 

апрелендәге 91-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына үҙгәрештәр индерелде. (Комитет тарафынан 

индерелде). «Документтарҙың мотлаҡ экземпляры 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының ҡайһы 

бер положениеларына «Башҡортостан Республикаһының 

дәүләт китап палатаһы (Республиканың матбуғат 

архивы)» төшөнсәһен «Башҡортостан Республикаһының 

милли архивы» төшөнсәһе менән алмаштырыуҙы күҙ уңында 

тотоусы үҙгәрештәр индерелә. Башҡортостан 

Республикаһының милли архивына йөкмәтелгән функциялар 



тураһындағы положениеларға ҡайһы бер аныҡлауҙар 

индерелде. 

 «Башҡортостан Республикаһында мәғариф тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законының 7-се статьяһына 

үҙгәреш индереү тураһында» 2019 йылдың 3 апрелендәге  

92-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы (Комитет 

тарафынан индерелде) төп дөйөм һәм урта дөйөм белем 

биреү мәғариф программалары буйынса дәүләт йомғаҡлау 

аттестацияһын үткәреүҙә ҡатнашыусы педагогик 

хеҙмәткәрҙәргә компенсациялар биреүҙе күҙ уңында 

тотоусы мәғариф тураһында федераль ҡануниәттәге 

новацияларҙы тормошҡа ашырыуҙы тәҡдим итә. 

«Башҡортостан Республикаһы халыҡтарының мәҙәни 

мираҫы объекттары (тарих һәм мәҙәниәт ҡомартҡылары) 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының  

17-се статьяһына үҙгәреш индереү тураһында» 2019 

йылдың  

5 июнендәге 113-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законында (Комитет тарафынан индерелде) республика 

Законының мәҙәни мираҫ объекттарындағы мәғлүмәт 

биреүсе яҙыуҙар һәм билдәләр тураһындағы нормаһы яңы 

редакцияла бирелде. Законға ярашлы табылған мәҙәни 

мираҫ объекттарына, археологик мираҫ объекттарына, 

иҫтәлекле урындарға, шулай уҡ ҡайһы бер ҡәберлектәр, 

некрополдәр булып тороусы мәҙәни мираҫ объекттарына 

мәғлүмәт биреүсе яҙыуҙар һәм билдәләр ҡуйылмай. Шулай 

уҡ Рәсәй Федерацияһы Хөкүмәте тарафынан раҫланған 

исемлеккә ингән федераль әһәмиәттәге ҡайһы бер мәҙәни 

мираҫ объекттарынан тыш милексеһе булмаған, йәки 

милексеһе билдәһеҙ булған, йәки милексе милек 

хоҡуғынан баш тартҡан мәҙәни мираҫ объекттарына 

мәғлүмәт биреүсе яҙыуҙар һәм билдәләр ҡуйыу мәҙәни 

мираҫ объекттарын һаҡлау өлкәһендәге республика 

башҡарма власть органы тарафынан тормошҡа ашырылыуы 

билдәләнә. 



«Башҡортостан Республикаһында физик культура һәм 

спорт тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 10 

июлендәге 138-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законында (Комитет тарафынан индерелде) спортсыларҙың 

ветеран ойошмаларының айырым спорт төрҙәре буйынса, 

улар ҡатнашлығында физкультура сараларын ойоштороу 

буйынса эшмәкәрлегенә Башҡортостан Республикаһы 

дәүләт власы органдарының булышлыҡ итеүе билдәләнде. 

«Башҡортостан Республикаһында йәштәр сәйәсәте 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 10 

июлендәге 139-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына ярашлы (Комитет тарафынан индерелде) Законда 

ҡулланылған мәғариф өлкәһенә ҡағылыусы терминология 

аныҡланды. «Мәғариф учреждениелары» төшөнсәһе 

«мәғариф ойошмалары» төшөнсәһе менән алмаштырылды, 

«Рәсәй Федерацияһында инвалидтарҙы социаль яҡлау 

тураһында» Федераль законға ярашлы психологик 

яраҡлашыуҙан тыш реабилитациялау һәм абилитациялау 

функцияларын үҙ эсенә алыусы балалар һәм йәштәр өсөн 

социаль хеҙмәттәрҙең функциялары корректировкаланды, 

шулай уҡ дәүләт йәштәр сәйәсәтенең төп йүнәлештәрен 

йәштәрҙең фәнни эшмәкәрлегенә булышлыҡ итеүгә, 

йәштәрҙе мәҙәни йәһәттән үҫтереү өсөн шарттар 

булдырыуға һылтанма менән тулыландырыу тәҡдим ителә. 

«Башҡортостан Республикаһында мәғариф тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законының 8-се статьяһына 

үҙгәреш индереү тураһында» 2019 йылдың 10 июлендәге 

140-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы 

(Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

индерелде) Башҡортостан Республикаһы 

территорияһындағы дәүләт һәм муниципаль мәктәпкәсә 

мәғариф ойошмаларында балаларҙы ҡараған һәм 

тәрбиәләгән өсөн ата-әсәләр түләүен индереүсе барлыҡ 



ата-әсәләргә (законлы вәкилдәргә) компенсациялар 

биргәндә мохтажлыҡ критерийын ғәмәлгә индереүҙе 

туҡтатыуҙы һәм уларға компенсациялар биреүҙе һаҡлап 

ҡалыуҙы тәҡдим итә. 

«Башҡортостан Республикаһында мәғариф тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү 

тураһында» 2019 йылдың 10 июлендәге 141-з һанлы 

Башҡортостан Республикаһы Законы (Башҡортостан 

Республикаһы Хөкүмәте тарафынан индерелде) муниципаль 

мәктәпкәсә белем биреү ойошмаларында һәр кем өсөн 

мөмкин булған һәм түләүһеҙ мәктәпкәсә белем алыуға, 

муниципаль дөйөм белем биреү ойошмаларында һәр кем 

алырлыҡ һәм түләүһеҙ мәктәпкәсә, дөйөм башланғыс, төп 

дөйөм, урта дөйөм белем алыуға хоҡуҡтарҙы ғәмәлгә 

ашырыуҙа дәүләт гарантияларын тәьмин итеүгә, эш хаҡын 

түләүҙе, дәреслектәрҙе һәм уҡыу әсбаптарын, уҡытыу 

сараларын, уйындарҙы, уйынсыҡтарҙы һатып алыуҙы ла 

индереп (биналарҙы тотоу һәм коммуналь хеҙмәттәр өсөн 

түләүгә киткән аҡсаларҙан тыш), муниципаль дөйөм 

белем биреү ойошмаларында балаларға өҫтәмә белем 

биреүҙе тәьмин итеүгә Башҡортостан Республикаһы 

бюджетынан урындағы бюджеттарға субвенциялар биреү 

методикаһын аныҡлай. 

Бынан тыш, ошо белем биреү ойошмаһында уҡыусы һәм 

башҡа муниципаль район йәки ҡала округы 

территорияһында йәшәүсе балаларҙы түләүһеҙ йөрөтөүҙе 

ойоштороуға төп дөйөм мәғариф программаларын ғәмәлгә 

ашырыусы муниципаль белем биреү ойошмаһы 

ойоштороусыһының сығымдарын компенсациялау тәртибе 

билдәләнде. 

Көҙгө сессияла түбәндәге закон проекттарын 

тикшереү дауам ителәсәк: 

– «Башҡортостан Республикаһында театрҙар һәм 

театр эшмәкәрлеге тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәреш индереү тураһында» 



Башҡортостан Республикаһы законы проекты (Комитет 

тарафынан индерелде); 

– «Башҡортостан Республикаһында мәғариф 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының 4-се 

статьяһына үҙгәреш индереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы законы проекты (Комитет тарафынан 

индерелде); 

– «Башҡортостан Республикаһы халыҡтарының мәҙәни 

мираҫы объекттары (тарих һәм мәҙәниәт ҡомартҡылары) 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законының 332-се 

статьяһына үҙгәреш индереү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы законы проекты (Комитет тарафынан 

индерелде). 

Отчет осоронда Рәсәй Федерацияһы Федераль 

Йыйылышының Дәүләт Думаһынан – 35 закон проекты, 

Рәсәй Федерацияһы субъекттарынан 5 мөрәжәғәт килде. 

2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда Комитет 

тарафынан түбәндәге мәғлүмәт тыңланды: 

– Башҡортостан Республикаһында патриотик 

тәрбиәләү тураһында; 

– «Балиғ булмағандар эштәре һәм уларҙың 

хоҡуҡтарын яҡлау буйынса комиссиялар тураһында» 2007 

йылдың 29 декабрендәге 522-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законының үтәлеше мәсьәләһен өйрәнеү 

буйынса Дәүләт Йыйылышының эшсе төркөмө ағзаларының 

эш сәфәрҙәре йомғаҡтары буйынса балиғ булмағандар 

комиссияһының эше тураһында ҡануниәттең үтәлеше 

хаҡында. Өфө ҡалаһының Калинин районында (21 ғинуар), 

Стәрлетамаҡ ҡалаһында (22 ғинуар), Салауат ҡалаһында  

(24 ғинуар), Белорет (25 ғинуар) һәм Кушнаренко (29 

ғинуар) райондарында балиғ булмағандарҙың ҡараусыһыҙ 

ҡалыуын һәм хоҡуҡ боҙоуҙарын иҫкәртеү өлкәһендәге 

ҡануниәттең үтәлешенә мониторинг үткәрелде. 

Отчет осоронда Комитет тарафынан түбәндәге 

темаларға түңәрәк өҫтәлдәр үткәрелде: 



– «Башҡортостан Республикаһында барлыҡ ҡатлам 

халҡын физик культура һәм спорт менән шөғөлләнеүгә 

йәлеп итеү буйынса эксперименталь майҙансыҡ 

булдырыу»; 

– Башҡорт АССР-ы ойошторолоуҙың 100 йыллығына 

арналған «Башҡортостандың яратҡан рәссамдары»; 

– «Башҡортостан Республикаһында театр 

эшмәкәрлеген закондар йәһәтенән көйләү проблемалары 

тураһында»; 

– «Башҡортостан Республикаһында мәктәпкәсә белем 

биреүҙе ойоштороуҙың альтернатив формалары»; 

– «Башҡортостан Республикаһында һөнәри белем 

биреү: уның торошо, проблемалары, үҫтереү 

перспективалары»; 

– «Башҡортостан Республикаһында шәхси белем биреү 

ойошмалары эшмәкәрлеген хоҡуҡи көйләү»; 

– «Башҡортостан Республикаһы Башлығы 

Мөрәжәғәтнамәһе: йәштәр ҡарашы». Сараның 

ойоштороусыһы – Дәүләт Йыйылышы ҡарамағындағы Йәштәр 

йәмәғәт палатаһы; 

–– Дәүләт Йыйылышы ҡарамағындағы Йәштәр йәмәғәт 

палатаһы тарафынан ойошторолған «Йәштәр һәм дин»; 

– «Янғын хәүефһеҙлеген тәьмин итеүҙең көнүҙәк 

мәсьәләләренә йәштәрҙең ҡарашы. Проблемалар һәм хәл 

итеү юлдары». 

Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлеше 

буйынса Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү 

вәкәләттәрен тормошҡа ашырыу маҡсатында Комитет 

тарафынан 2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда Рәсәй 

Федерацияһы Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһы, 

Дәүләт Йыйылышы депутаттары, республика 

министрлыҡтары һәм ведомстволары, белем биреү, ғилми, 

йәмәғәт һәм йәштәр ойошмалары вәкилдәре ҡатнашлығында 

Башҡортостан Республикаһында илһөйәрлек тәрбиәләү 

концепцияһы буйынса йәмәғәт тикшереүе үткәрелде. 



Тикшереү һөҙөмтәһендә власть органдарына 

рекомендациялар ебәрелде. 

Ғинуарҙа (ике тапҡыр) һәм март айында балиғ 

булмағандар эштәре һәм уларҙың хоҡуҡтарын яҡлау 

буйынса ҡануниәттең үтәлеше мәсьәләһен өйрәнеү 

буйынса эшсе төркөмдөң ултырыштары үтте. Был эшсе 

төркөм ағзалары ғинуар дауамында ғәмәлдәге 

ҡануниәттең үтәлеше менән урында танышыу маҡсатында 

республика ҡалаларына һәм райондарына сыҡтылар. 

Башҡортостан Республикаһында кадеттарға белем 

биреүҙе үҫтереү концепцияһын әҙерләү буйынса эшсе 

төркөмдөң ултырышы май айында үткәрелде. 

Отчет осоронда түбәндәге мәсьәләләр буйынса 

эшлекле кәңәшмәләр үткәрелде: 

– З. Биишеваның музейын барлыҡҡа килтереү; 

 – Башҡортостан Республикаһында студент 

отрядтарының эшен камиллаштырыу; 

– «Башҡортостан Республикаһында мәктәпкәсә белем 

биреүҙе ойоштороуҙың альтернатив формалары» темаһына 

түңәрәк өҫтәл әҙерләү һәм үткәреү; 

– Башҡортостан Республикаһының 100 йыллығына һәм 

Ҡала көнөнә арналған «Иҫке Өфө» фотокүргәҙмәһен һәм 

«Иҫке Өфө–2» фотоальбомының презентацияһын ойоштороу. 

Отчет осоронда мәғариф (3), мәҙәниәт (1), йәштәр 

сәйәсәте (1) һәм спорт (3) буйынса эксперт 

советтарының 8 ултырышы үтте. 

Яҙғы сессияла Комитет ҡатнашлығында түбәндәге 

саралар үтте: 

– Беренсе мәктәп белем биреү форумы; 

–Дәүләт Йыйылышы ҡарамағындағы Йәштәр йәмәғәт 

палатаһының алтынсы ултырышы. Унда 2019 йылға эш 

планы раҫланды. Йәштәр йәмәғәт палатаһы ағзалары 

тарафынан федераль һәм төбәк ҡануниәтенә төҙәтмәләр 

менән бәйле закон сығарыу башланғыстары тикшерелде. 

Улар араһында «Рәсәй Федерацияһында бала хоҡуҡтарының 



төп гарантиялары тураһында» Федераль законға, 

«Башҡортостан Республикаһында йәштәр сәйәсәте 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү. Шулай уҡ «Башҡортостан 

Республикаһы предприятиеларының һәм ойошмаларының иң 

яҡшы Йәштәр советы – 2019» конкурсын үткәрергә һәм 

«Минең закон сығарыу башланғысым» бөтә Рәсәй 

конкурсында ҡатнашырға ҡарар ителде. Йәштәр йәмәғәт 

палатаһы составына кандидатуралар тураһындағы мәсьәлә 

тикшерелде. Ултырышта йәштәр тормошоноң сифатын 

үҫтереүгә һәм күтәреүгә булышлыҡ итәсәк федераль һәм 

төбәк закон акттарына үҙгәрештәр индереү буйынса 

тәҡдимдәр тикшерелде. 

Дәүләт Йыйылышы Рәйесе ҡарамағындағы Консультатив 

совет ултырышында «Башҡортостан Республикаһында 

патриотик тәрбиәләү тураһында» мәсьәлә тикшерелде. 

Шулай уҡ Комитет ҡатнашлығында түбәндәге саралар 

үтте: 

– республика ойошторолоуҙың 100 йыллығына 

арналған Республика йәштәр форум-семинары; 

– Ю. А. Гагарин исемендәге кубокка уҡыусыларҙың 

республика олимпиадаһын ойоштороуҙа әүҙем ҡатнашыусы 

мәғариф хеҙмәткәрҙәрен тантаналы бүләкләү 

церемонияһы; 

– «Онотмайым, ғорурланам» Бөйөк Ватан һуғышы 

тарихы буйынса уҡыусыларҙың республика олимпиадаһында 

еңеүселәрҙе тантаналы бүләкләү церемонияһы. 

Бүләкләнеүселәр араһында – төрлө ҡалаларҙан һәм 

райондарҙан 40 мәктәп уҡыусыһы, шулай уҡ уларҙың 

остаздары; 

– «Йәштәр коррупцияға ҡаршы» милли форумы; 

– Башҡортостан Республикаһы ойошторолоуҙың 100 

йыллығына арналған Республика йәштәр балы. 

2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда Комитетҡа 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан 302 мөрәжәғәт килде, 



депутаттар 374 кешене шәхси рәүештә ҡабул итте, 

дәүләт органдарына, урындағы үҙидара органдарына һәм 

вазифалы кешеләргә 133 запрос ебәрелде. 

Һаулыҡ һаҡлау, социаль сәйәсәт һәм ветерандар 

эштәре буйынса комитет отчет осоронда 9 ултырыш 

үткәрҙе (уларҙың 3-һө һорау алыу ысулы менән), 18 

закон проектын әҙерләне һәм Дәүләт Йыйылышы 

тикшереүенә индерҙе. 

«Башҡортостан Республикаһында граждандарҙы 

социаль яҡлау тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының  

4-се статьяһына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 

йылдың 4 февралендәге 65-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законына ярашлы (Комитет тарафынан 

индерелде) «Башҡортостан Республикаһында граждандарҙы 

социаль яҡлау тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының 4-се статьяһының 1-се һәм 3-сө өлөштәренә 

үҙгәреш индерелде. Улар юридик-техник характерҙа һәм 

федераль ҡануниәттәге үҙгәрештәр менән аналогия 

буйынса «ирекмәндәр» төшөнсәһен «ирекмәндәр 

(волонтерҙар)» төшөнсәһе менән алмаштырыуҙы күҙ 

уңында тота. Үҙгәрештәр Башҡортостан Республикаһы 

дәүләт власы органдарының вәкәләттәрен көйләүсе һәм 

социаль хеҙмәтләндереү өлкәһендәге республика 

башҡарма власть органының бурыстарын билдәләүсе 

положениеларға ҡағылды. 

«Башҡортостан Республикаһында халыҡтың 

мәшғүллегенә булышлыҡ итеү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2019 йылдың  

4 февралендәге 66-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законында (Комитет тарафынан индерелде), Башҡортостан 

Республикаһында йәшәүсе хеҙмәткәрҙәрҙе йәлеп итеү 

иҫәбенә ҡәнәғәтләндерелә алмаған эш биреүселәрҙең 

хеҙмәт ресурстарына булған ихтыяжын иҫәпкә алып, 



дәүләт власы органдарының хеҙмәт ресурстарының 

мобиллеген күтәреү буйынса Башҡортостан 

Республикаһының дәүләт программаһын әҙерләү хоҡуғын 

нығытыу күҙ уңында тотола. 

Шулай уҡ хеҙмәт ресурстарының мобиллеген күтәреү 

сиктәрендә эш биреүселәргә хеҙмәт ресурстарын йәлеп 

итеүҙә булышлыҡ итеүҙе ойоштороу механизмы «Рәсәй 

Федерацияһында халыҡтың мәшғүллеге тураһында» 1991 

йылдың 19 апрелендәге 1032-1 һанлы Рәсәй Федерацияһы 

Законының 222-се һәм 223-сө статьялары тарафынан 

көйләнгәнлектән, «Хеҙмәт ресурстарын йәлеп итеүҙә эш 

биреүселәргә булышлыҡ итеү» исемле  

7.1-се статья яңы редакцияла бирелде. 

Бынан тыш халыҡтың мәшғүллеге өлкәһендәге дәүләт 

хеҙмәттәре исемлеге яңы дәүләт хеҙмәте – 

«инвалидтарҙың мәшғүллегенә булышлыҡ иткәндә оҙатып 

йөрөүҙе ойоштороу» менән тулыландырылды. 

«Опекундарға (попечителдәргә) баланы аҫрауға аҡса 

средстволарын түләү тәртибе һәм күләме тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законының 6-сы статьяһына 

үҙгәреш индереү тураһында» 2019 йылдың 5 мартындағы  

79-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы 

(Башҡортостан Республикаһының Өфө ҡалаһы ҡала округы 

Советы тарафынан индерелде) урта дөйөм белем алыусы 

етем балалар һәм ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған 

балалар иҫәбендәгеләрҙе аҫрауҙы тәьмин итеү 

маҡсатында Закондың 6-сы статьяһының 3-сө өлөшөнөң 

өсөнсө абзацына үҙгәреш индереүҙе күҙ уңында тота. 

Уға ярашлы атап үтелгән категориялағы балаларҙы 

аҫрауға аҡса сараларын түләү дөйөм белем биреү 

ойошмаларында уҡыуҙы тамамлағанға тиклем тормошҡа 

ашырыла. 

«Һуғыш, хеҙмәт һәм Ҡораллы Көстәр ветерандары 

тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 5 



мартындағы 80-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законы (Комитет тарафынан индерелде) милли гвардия 

ғәскәрҙәрендә хеҙмәттәрен үтәүсе кешеләргә ҡарата 

хәрби хеҙмәткәрҙәрҙе социаль яҡлау сараларын 

йәйелдереүҙе тәҡдим итә. Үҙгәрештәр республика 

Законының ветерандарға һәм хәрби хәрәкәттәр 

инвалидтарына, Бөйөк Ватан һуғышы инвалидтарына 

ҡараған кешеләр категорияһын билдәләүсе  

3-сө һәм 4-се статьяларына индерелде. Законға ярашлы 

«баҡсасылыҡ, йәшелсәселек һәм дача коммерцияға 

ҡарамаған граждандар берләшмәләренә ингәндә өҫтөнлөк» 

формулировкаһын «баҡса өсөн ер участкаларын һәм 

йәшелсәселек өсөн ер участкаларын алыуға беренсе 

сираттағы хоҡуҡ» формулировкаһына алмаштырыу өлөшөндә 

үҙгәрештәр индерелде. Шулай уҡ Рәсәй Федерацияһында 

социаль, иҡтисади, демографик, экологик һәм башҡа 

ижтимағи процестар тураһында рәсми статистика 

мәғлүмәтен формалаштырыу буйынса функцияларҙы 

тормошҡа ашырыусы федераль башҡарма власть органының 

атамаһы аныҡланды. 

«Башҡортостан Республикаһы Ғаилә кодексына 

үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 11 

мартындағы 81-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына ярашлы (Комитет тарафынан индерелде) 

федераль ҡануниәттәге үҙгәрештәр менән аналогия 

буйынса Башҡортостан Республикаһының Ғаилә кодексы 

алименттарҙы үҙ ваҡытында түләмәгән өсөн неустойканы 

түләү буйынса бурысты түләүҙән азат итеү йәки 

яҡтарҙың үҙ-ара килешеүе буйынса бындай бурысты 

кәметеү мөмкинлеге хаҡындағы положение менән 

тулыландырылды. Никахҡа инеү тәртибе тураһындағы яңы 

редакциялағы нормала күҙҙә тотолоуынса, никахты 

теркәү гражданлыҡ хәле акттарын теркәү органына 

ғариза биргән көндән ун ике айҙан да һуңға ҡалмайынса 

никахҡа инеүсе кешеләр билдәләгән датала һәм ваҡытта 



башҡарыла. Физик шәхестәрҙең вкладтарын страховкалау 

системаһына һылтанма булған статьянан «физик 

шәхестәр» һүҙҙәрен алып ташлау өлөшөндә редакцион 

характерҙағы үҙгәрештәр индерелде. 

«Башҡортостан Республикаһында туберкулездың 

таралыуын иҫкәртеү тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 

2019 йылдың  

3 апрелендәге 93-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законында (Комитет тарафынан индерелде) туберкулезды 

асыҡлау маҡсатында туберкулез менән ауырыу шиге 

аҫтында булған кешеләрҙең медицина тикшереүен үтеү 

кәрәклеге билдәләнә (элекке редакцияла – туберкулез 

сығанағы менән контактта булған кешеләр генә ине). 

Федераль ҡануниәттәге үҙгәрештәр менән аналогия 

буйынса туберкулезға һәм туберкулез менән ауырыуға 

бәйле диспансер күҙәтеүе аҫтында булған кешеләрҙең 

бурыстарын билдәләүсе норма яңы редакцияла бирелә. 

«Башҡортостан Республикаһында мотлаҡ медицина 

страховкалауын ойоштороу тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законына үҙгәрештәр индереү тураһында»  

2019 йылдың 3 апрелендәге 94-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законы (Комитет тарафынан индерелде) 

индергән үҙгәрештәр юридик-техник характер йөрөтә һәм 

мотлаҡ медицина страховкалауына бюджет 

ассигнованиеларының йыллыҡ күләмен формалаштырғанда 

эшләмәгән страховкаланған кешеләр иҫәбен билдәләү 

өсөн отчет айына һылтанма өлөшөндә республика 

законының ҡайһы бер положениеларының редакцияһын 

аныҡлай. Шулай уҡ мотлаҡ медицина страховкалауының 

территориаль программаһы юғары технологиялы медицина 

ярҙамы төрҙәре, шул иҫәптән дауалау ысулдары 

исемлеген үҙ эсенә ала. 

«Башҡортостан Республикаһы халҡының санитар-

эпидемиологик именлеге тураһында» Башҡортостан 



Республикаһы Законының 3-сө статьяһына үҙгәрештәр 

индереү тураһында» 2019 йылдың 6 майындағы 101-з 

һанлы Башҡортостан Республикаһы Законы (Комитет 

тарафынан индерелде) Башҡортостан Республикаһы 

башҡарма власть органдарының эсәр һыу өсөн, хужалыҡ-

көнкүреште һыу менән тәьмин итеү өсөн файҙаланылыусы 

һыу объекттарын һәм эсәр һыу һәм хужалыҡ-көнкүреште 

һыу менән тәьмин итеү сығанаҡтарын санитар һаҡлау 

округтарының һәм зоналарының проекттарын билдәләү 

(раҫлау) өлкәһендәге вәкәләттәрен аныҡлай.  

«Башҡортостан Республикаһында граждандарҙың 

сәләмәтлеген һаҡлау тураһында» Башҡортостан 

Республикаһы Законының 5-се статьяһына үҙгәреш 

индереү тураһында»  

2019 йылдың 5 июнендәге 114-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законында (Комитет тарафынан индерелде) 

һаулыҡ һаҡлау өлкәһендәге Башҡортостан Республикаһы 

дәүләт власы органдарының вәкәләттәрен билдәләүсе 

граждандарҙың сәләмәтлеген һаҡлау тураһындағы 

республика законының нормаһына үҙгәрештәр индерелде. 

Уға ярашлы атап үтелгән вәкәләттәргә Рәсәй 

Федерацияһы ҡануниәте тарафынан билдәләнгән 

компетенция сиктәрендә медицина ярҙамының сифатын 

тәьмин итеү өсөн шарттар булдырыу индерелде. 

«Башҡортостан Республикаһында Бала хоҡуҡтары 

буйынса вәкил тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 йылдың 10 

июлендәге 142-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законына ярашлы (Комитет тарафынан индерелде) 

Башҡортостан Республикаһында Бала хоҡуҡтары буйынса 

вәкил вазифаһына кандидатҡа талаптар аныҡланды, атап 

әйткәндә, был вазифаны биләү хоҡуғына эйә булыусы 

шәхестең йәше кәметелә. Вәкилдең вәкәләттәрен һәм 

хоҡуҡтарын көйләүсе нормалар яңы редакцияла бирелде. 



Вәкилдең һәр йылғы докладының йөкмәткеһен билдәләүсе 

нормаға төҙәтмәләр индерелде. 

«Етем балаларҙы һәм ата-әсә ҡарауынан мәхрүм 

ҡалған балаларҙы социаль яҡлау буйынса өҫтәмә 

гарантиялар тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының  

8-се статьяһына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 

йылдың 10 июлендәге 143-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законында (Комитет тарафынан индерелде) 

федераль ҡануниәт тарафынан элек билдәләнгән етем 

балаларға һәм ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған 

балаларға, улар иҫәбендәгеләргә бер йорттан бирелеүсе 

фатирҙар һаны фатирҙарҙың дөйөм һанының 25 %-ынан да 

артмаҫҡа тейеш, тигән шарттың халыҡ һаны 10 меңдән 

кәм булған торама пункттарға, шулай уҡ фатирҙар һаны 

ундан кәм булған күп фатирлы йорттарға йәйелдерелмәүе 

күҙ уңында тотола.  

«Башҡортостан Республикаһында ҡулланыусылар 

кәрзинен һәм йәшәү минимумын аныҡлау һәм билдәләү 

тәртибе тураһында» Башҡортостан Республикаһы 

Законының  

4-се статьяһына үҙгәрештәр индереү тураһында» 2019 

йылдың 10 июлендәге 144-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законында (Комитет тарафынан индерелде) 

«Дәүләт социаль ярҙамы тураһында» 1999 йылдың 17 

июлендәге 178-ФЗ һанлы Федераль закон тарафынан күҙ 

уңында тотолған пенсияға социаль өҫтәмә билдәләү 

маҡсатында Башҡортостан Республикаһында пенсионерҙың 

йәшәү минимумы күләме Рәсәй Федерацияһы Хөкүмәте 

тарафынан раҫланған пенсионерҙың йәшәү минимумы 

күләмен аныҡлау ҡағиҙәләренә ярашлы тейешле финанс 

йылына Башҡортостан Республикаһы законы тарафынан 

билдәләнә, һәм хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау 

өлкәһендәге Башҡортостан Республикаһының вәкәләтле 

башҡарма власть органы тарафынан киләһе финанс йылы 



алдындағы йылдың 15 сентябренән дә һуңламай Рәсәй 

Федерацияһы Пенсия фондына хәбәр ителә. 

Дәүләт Йыйылышы Регламентының 84-се статьяһына 

ярашлы өс закон проекты закон сығарыу башланғысы 

субъектына кире ҡайтарылды («Ғаиләгә беренсе бала 

тыуғанда бер тапҡыр бирелә торған социаль түләүҙе 

биреү тураһында», «Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына 

һәр йылғы социаль түләү тураһында», «Башҡортостан 

Республикаһында йәшәүсе Бөйөк Ватан һуғышы балалары 

статусы һәм Башҡортостан Республикаһында йәшәүсе 

Бөйөк Ватан һуғышы балалары статусы бирелгән 

граждандарҙы социаль яҡлау саралары тураһында»). 

Өс закон проекты өҫтөндә көҙгө сессияла эш дауам 

ителәсәк: 

– «Башҡортостан Республикаһында кешенең йоғошло 

ауырыуҙарын иммунопрофилактикалау тураһында» 

Башҡортостан Республикаһы Законының 15-се статьяһына 

үҙгәрештәр индереү тураһында»; 

 – «Башҡортостан Республикаһында йәшәүсе Бөйөк 

Ватан һуғышы балалары статусы һәм Башҡортостан 

Республикаһында йәшәүсе Бөйөк Ватан һуғышы балалары 

статусы бирелгән граждандарҙы социаль яҡлау саралары 

тураһында»; 

 – «Башҡортостан Республикаһы Ғаилә кодексының 

102-се статьяһына үҙгәреш индереү тураһында». 

 Яҙғы сессияла Рәсәй Федерацияһы Федераль 

Йыйылышының Дәүләт Думаһынан – 71 закон проекты, 

Рәсәй Федерацияһы субъекттарынан 9 мөрәжәғәт һәм 1 

закон сығарыу башланғысы килде. 

 Башҡортостан Республикаһы закондарының үтәлешенә 

Дәүләт Йыйылышының контроллек итеү вәкәләттәрен 

тормошҡа ашырыу маҡсатында 2019 йылдың яҙғы сессияһы 

осоронда раҫланған эш планына ярашлы түбәндәге 

темаларға 3 түңәрәк өҫтәл үткәрелде: 

 – «Сәләмәт туҡланыу – халыҡ һаулығының нигеҙе»; 



 – «Башҡортостан Республикаһында беренсел медик-

санитар ярҙамды һәм санитар авиацияһын үҫтереү»; 

 – «Башҡортостан Республикаһында инвалид балаларҙы 

медицина һәм социаль реабилитациялау һәм 

абилитациялау системаһын камиллаштырыу». 

Отчет осоронда түбәндәге темалар буйынса мәғлүмәт 

тыңланды: 

– «Башҡортостан Республикаһында мотлаҡ медицина 

страховкалауын ойоштороу тураһында» 2011 йылдың  

18 июлендәге 436-з һанлы Башҡортостан Республикаһы 

Законының үтәлеше хаҡында; 

 – 2018 йылда Башҡортостан Республикаһы Контроль-

иҫәп палатаһының эше тураһындағы отчет; 

 – «Башҡортостан Республикаһында инвалидтарҙы 

социаль яҡлау тураһында» 2004 йылдың 17 декабрендәге 

130-з һанлы Башҡортостан Республикаһы Законын ғәмәлгә 

ашырыу барышы хаҡында; 

 – Башҡортостан Республикаһы Башлығы вазифаһын 

ваҡытлыса башҡарыусы тарафынан индерелгән 

Башҡортостан Республикаһының Контроль-иҫәп палатаһы 

рәйесе вазифаһына кандидатура хаҡында; 

 – 2018 йылда Башҡортостан Республикаһында бала 

хоҡуҡтарын, иректәрен һәм законлы мәнфәғәттәрен үтәү 

һәм яҡлау тураһында Башҡортостан Республикаһында Бала 

хоҡуҡтары буйынса вәкилдең доклады хаҡында; 

 – «Кеше иммунодефициты вирусы тыуҙырған ауырыуҙың  

(ВИЧ-инфекцияның) Башҡортостан Республикаһы 

территорияһында таралыуын иҫкәртеү тураһында» 1998 

йылдың 21 декабрендәге 209-з һанлы Башҡортостан 

Республикаһы Законын ғәмәлгә ашырыу барышы хаҡында. 

 Э. Р. Айытҡолова һәм Комитет тарафынан 

Башҡортостан Республикаһы Башлығының Дәүләт 

Йыйылышына Мөрәжәғәтнамәһен ғәмәлгә ашырыу буйынса 

үткәрелгән эшлекле кәңәшмә йомғаҡтары буйынса 

(страховкалаусыларҙы хеҙмәткәрҙәрҙең сирҙәрен 



иҫкәртеүгә дәртләндереүҙең иҡтисади механизмдарын 

камиллаштырыу мәсьәләһе буйынса Рәсәй Федерацияһы 

Федераль Йыйылышының Дәүләт Думаһына закон сығарыу 

башланғысын әҙерләү һәм индереү тураһында) түбәндәге 

ҡарарҙар ҡабул ителде: 

 1) ошо мәсьәлә буйынса тәҡдимдәр индереүҙе һорап, 

эшлекле кәңәшмәлә ҡатнашыусыларға хаттар ебәрергә; 

 2) килгән тәҡдимдәр буйынса эшләү өсөн эшсе 

төркөм булдырырға. 

 Отчет осоронда «Башҡортостан Республикаһы Сибай 

ҡалаһы ҡала округының тирә-яҡ мөхитен яҡшыртыу һәм 

халҡының сәләмәтлеген нығытыу буйынса саралар 

тураһында» темаһына эксперт советының ултырышы, 

«Граждандарҙың бүләкләүгә һәм хеҙмәткә конституцион 

хоҡуҡтарын үтәү буйынса хоҡуҡ һаҡлау органдары һәм 

контроллек итеүсе структуралар тарафынан күрелгән 

сараларҙың нәтижәлелеге тураһында» мәсьәләһе буйынса 

кәңәшмә, шулай уҡ «Мәҙәниәт, һаулыҡ һаҡлау, мәғариф, 

социаль хеҙмәтләндереү өлкәһендә республика 

ойошмалары тарафынан хеҙмәттәр күрһәтеү шарттары 

сифатына бойондороҡһоҙ баһалау һөҙөмтәләре хаҡындағы 

мотлаҡ асыҡ отчет тураһында» мәсьәләһе буйынса 

кәңәшмә үтте. 

2019 йылдың яҙғы сессияһында Комитетҡа 

граждандарҙан һәм ойошмаларҙан 366 мөрәжәғәт килде, 

депутаттар 370 ғариза биреүсене шәхси рәүештә ҡабул 

итте, дәүләт органдарына, урындағы үҙидара 

органдарына һәм вазифалы кешеләргә  

155 запрос ебәрелде. 

  



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ДӘҮЛӘТ ЙЫЙЫЛЫШЫ – ҠОРОЛТАЙҘЫҢ 

2019 ЙЫЛДЫҢ ЯҘҒЫ СЕССИЯҺЫ ОСОРОНДАҒЫ ЭШМӘКӘРЛЕГЕ ТУРАҺЫНДА 

ИНФОРМАЦИОН-АНАЛИТИК МӘҒЛҮМӘТ 

 

1. Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың 

2019 йылдың яҙғы сессияһы осорондағы эше тураһында мәғлүмәт 

 

Атамаһы Һаны 

Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – 

Ҡоролтай Президиумы ултырыштары 

 

 

13 

 

Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – 

Ҡоролтай ултырыштары (шул иҫәптән сираттан 

тыш) 

12 

 

Тикшерелгән закон проекттары 110* 

 

Ҡабул ителгән закондар 93 

 

Ҡабул ителгән, шул иҫәптән 

Башҡортостан Республикаһының айырым суд 

участкаларының мировой судьяларын һайлау  

тураһындағы ҡарарҙар 

 

329 

 

 

Парламент тыңлауҙары 3 

Хөкүмәт сәғәттәре – 

Түңәрәк өҫтәлдәр 13 

Эшсе төркөмдәр ултырыштары 22 

Эксперт советтары ултырыштары 13 

Комитеттар ултырыштарында Башҡортостан 

Республикаһы закондарының үтәлеше тураһында 

мәғлүмәттәр һәм отчеттар тыңлау 

56 

Асыҡ тыңлауҙар 1 

Эшлекле кәңәшмәләр 20 

Башҡортостан Республикаһы закондарының 

үтәлешенә мониторинг 

6 

Рәсәй Федерацияһы дәүләт власы органдарының 

Башҡортостан Республикаһы буйынса 

территориаль органдары һәм Башҡортостан 

Республикаһының дәүләт власы органдары 

етәкселәренең отчеттарын, докладтарын һәм 

9 



мәғлүмәттәрен тыңлау 

_________________ 

* – 11 закон проектын тикшереү 2019 йылдың көҙгө сессияһына күсерелде 



2. Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай 

комитеттарының 2019 йылдың яҙғы сессияһы осорондағы эше 

тураһында мәғлүмәт 

 

№  

Атамаһы 

Комитеттар Бар-

лығы 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 

1

. 

Килгән 

барлыҡ 

документтар 

         

2

. 

Рәсәй 

Федерацияһы 

Федераль 

Йыйылышының 

Дәүләт 

Думаһынан 

килгән һәм 

тикшерелгән 

закон 

проекттары 

 

59 

 

31 

 

81 

 

 

45 

 

64 

 

68 

 

35 

 

71 

 

454 

 

3

. 

Рәсәй 

Федерацияһы 

субъекттарын

ан килгән 

һәм 

тикшерелгән 

мөрәжәғәттәр

, закон 

сығарыу 

башланғыстар

ы 

 

3 

 

4 

 

8 

 

5 

 

10 

 

14 

 

5 

 

10 

 

59 

 

 

 

 

4

. 

Үткәрелгән 

комитеттар 

ултырыштары  

9 11 16 10 6 8 9 9 78 

 

 

 

 

5

. 

Башҡортостан 

Дәүләт 

Йыйылышы – 

Ҡоролтайҙың 

  4      4 



федераль 

закондарға 

үҙгәрештәр 

индереү 

тураһында 

Дәүләт 

Думаһына 

йүнәлтелгән 

закон 

сығарыу 

башланғыстар

ы 

 

 

 Иҫкәрмә: 

1* Дәүләт төҙөлөшө, хоҡуҡ тәртибе һәм суд мәсьәләләре буйынса комитет 

2* Урындағы үҙидара, граждандар йәмғиәте институттарын үҫтереү һәм киң 

мәғлүмәт саралары буйынса комитет 

3* Бюджет, һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре буйынса 

комитет 

4* Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынса 

комитет 

5* Торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктур үҫеш буйынса комитет 

6* Аграр мәсьәләләр, экология һәм тәбиғәтте файҙаланыу буйынса комитет 

7* Мәғариф, мәҙәниәт, йәштәр сәйәсәте һәм спорт буйынса комитет 

8* Һаулыҡ һаҡлау, социаль сәйәсәт һәм ветерандар эштәре буйынса 

комитет 



3. Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай 

комитеттары тарафынан 2019 йылдың яҙғы сессияһы осоронда 

тикшерелгән закон проекттары 

 

 

Комитеттың атамаһы 

 

Һаны 

 

Дәүләт төҙөлөшө, хоҡуҡ тәртибе һәм суд 

мәсьәләләре буйынса комитет 

 

9 

 

Урындағы үҙидара, граждандар йәмғиәте 

институттарын үҫтереү һәм киң мәғлүмәт 

саралары буйынса комитет 

 

14 

 

Бюджет, һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт 

мөнәсәбәттәре буйынса комитет 

31 

 

 

Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, эшҡыуарлыҡ 

һәм туризм буйынса комитет 

 

7 

 

Торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктур үҫеш 

буйынса 

 

5 

 

Аграр мәсьәләләр, экология һәм тәбиғәтте 

файҙаланыу комитет буйынса 

14 

 

 

Мәғариф, мәҙәниәт, йәштәр сәйәсәте һәм спорт 

буйынса комитет 

12 

 

Һаулыҡ һаҡлау, социаль сәйәсәт һәм ветерандар 

эштәре буйынса комитет 

18 

 

 

Комитеттар буйынса барлығы 

 

110 
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4. Комитеттар әҙерләгән һәм Башҡортостан Республикаһы 

Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай тарафынан 2019 йылдың яҙғы 

сессияһы осоронда ҡабул ителгән закон проекттары 

 

 

Комитеттың атамаһы 

 

Һаны 

 

Дәүләт төҙөлөшө, хоҡуҡ тәртибе һәм суд 

мәсьәләләре буйынса комитет 

 

5 

 

Урындағы үҙидара, граждандар йәмғиәте 

институттарын үҫтереү һәм киң мәғлүмәт саралары 

буйынса комитет 

 

10 

 

Бюджет, һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт 

мөнәсәбәттәре буйынса комитет  

5 

 

 

Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, эшҡыуарлыҡ һәм 

туризм буйынса комитет  

 

5 

 

Торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктур үҫеш буйынса 

комитет 

4 

Аграр мәсьәләләр, экология һәм тәбиғәтте 

файҙаланыу буйынса комитет 

7 

 

Мәғариф, мәҙәниәт, йәштәр сәйәсәте һәм спорт 

буйынса комитет 

7 

 

Һаулыҡ һаҡлау, социаль сәйәсәт һәм ветерандар 

эштәре буйынса комитет 

10 

 

Комитеттар буйынса барлығы 53 
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5. Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай 

депутаттарының 2019 йылдың яҙғы сессияһы осорондағы 

эшмәкәрлеге тураһында мәғлүмәт 

 

№ Атамаһы Комитет Бар

-

лы-

ғы 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 

1. Граждандар-

ҙан һәм 

ойошмаларҙа

н килгән 

һәм 

тикшерелгән 

мөрәжәғәттә

р 

39

0 

127

1 

80

6 

24

5 

31

4 

60

2 

30

2 

36

6 

429

6 

2. Шәхси 

рәүештә 

ҡабул 

ителгән 

граждандар  

 

47

6 

757 58

6 

 

27

5 

37

5 

58

0 

37

4 

37

0 

379

3 

3. Ебәрелгән 

депутат 

запростары 

91 378 31

9 

83 42

5 

31

3 

13

3 

15

5 

189

7 

 

 Иҫкәрмә: 

1* Дәүләт төҙөлөшө, хоҡуҡ тәртибе һәм суд мәсьәләләре буйынса 

комитет 

2* Урындағы үҙидара, граждандар йәмғиәте институттарын үҫтереү һәм 

киң мәғлүмәт саралары буйынса комитет 

3* Бюджет, һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре 

буйынса комитет 

4* Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынса 

комитет 

5* Торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктур үҫеш буйынса комитет 

6* Аграр мәсьәләләр, экология һәм тәбиғәтте файҙаланыу буйынса 

комитет 

7* Мәғариф, мәҙәниәт, йәштәр сәйәсәте һәм спорт буйынса комитет 

8* Һаулыҡ һаҡлау, социаль сәйәсәт һәм ветерандар эштәре буйынса 

комитет 
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