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I. Giriş 

 

Bu Raport hazırlandı “Gagauziya hem Tarakliya dolayların ilerlemesinä 

muniţipalitetlerin hem ţivil cümnenin çekmesi” proekttä, angısı finans ediler 

“SlovakAid” tarafından. 

Ţivil cümnenin iş beceriklii pek önemni Moldova Respublikasının hem 

Gagauziya ATB-nın demokratik ilerlemesi için; insannarın publik organnarın işinä 

çekmesi, angısı doorudulu cümnenin ilerlemesinä. 

Birleşmäk serbestlää, toplanmak serbestlää hem sölemäk serbestlää haklar 

belli edili konstituţiyada, da onnarın gerçekleştirilmesi, sonuçta, doorudan baalı 

insanın yaşamak kalitesinin iileşmesinä. 

Ţivil cümnä – diil devlet cümnä ilişkilär hem institutlar sisteması, angısı 

belli eder cümnä azaların türlü intereslerini, dalaplarını hem kıymetlerini, hem dä 

verer insana kolaylık tamannamaa kendi ţivil haklarını. Ţivil cümnä kurȇr insanın 

o soţial ortamını, neredä geçer onnarın cümnä yaşaması hem işi, angısı belli eder 

insannarın yaşamak hem soţial süretin özelliini. 

Ţivil cümnenin özellii hem paayı onda, ani o, özel politika-hak sisteması 

olarak, olȇr bir köprü devletin hem insanın arasında, hem dä yardım eder çözmää o 

daavaları, angıları ya girmeerlär devletin görevinä, ya da devlet tarafından onnara 

taa dikkat verilmedi. Bundan başka, devlet yok nicä işlesin hem ilerlesin ţivil 

cümnesiz, çünkü kär devlet ţivil cümnenin kurulmasının subyekti hem kefili olȇr.  

Herbir zamandaş demokratik devleti, Moldova da, temel neetlerin arasına 

lääzım koysun kaavi ţivil cümnenin kurulmasını. 

Nicä gösterer dünnä görgüsü, geliştirili ţivil cümnesi olȇr halkın politika 

aktivliin kaynaa hem sonucu, kurarak demokratiyanın çetin temelini. Pek önemni 

bizim devletimizdä, özelliklän dä Gagauziyada, kullanmaa bu dünnä görgüyü. 

Devletimizdä ţivil cümnenin zamandaş durumunu var nicä göstermää nicä 

pozitiv tarafından – gumanitar izmetlerä doorudulu katılmak hem sorum, ölä 

negativ tarafından da – pek az kurum katılȇr, karar almakta az insan pay alȇr; diil 

eterli finans yardımı hem diil üüsek uurda bulunȇr ţivil ruhu hem volontörluk.  

«Moldova Respublikasının ţivil cümnesinin en büük probleması – lääzımnık 

yabancı parada. Diil devlet kurumnarı 90%-tä baalı yabancı finanslamaya. Devlet 

istärsä dä diil devlet kurumunu kendinä partnör, o kuramȇȇr lääzımnı iç finans 

koşullarını hem verämeer cümnä kurumnarına finans yardımını». Bu fikiri açıkladı 

İnsan hakları kaynak merkezin (CReDO) direktoru Serciu Ostaf. 

Gagauziya ATB-da diil devlet kurumnar sektorun ilerlemesinnän durum olȇr 

birtürlü durumnan bütün respublikada. Bununnan, millet uurda belli edili 

problemalara eklener regional uurda olan problemalar. Bu hem eskimiş erli Kanon 

cümnä birlikleri için № 43-XX/II iyülün 17-dän 2001 y., hem Moldova 
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Respublikasının Kanonunda cümnä birlikleri için № 837-XIII mayın 17-dän 1996 

y. Gagauziyaya diil verili hak kurmaa cümnä kurumnarını, hem erli kuvetlerin 

ilgisizlii ţivil cümnenin ilerlemesinä. 

Gagauziya ATB-da registraţiya edili hem işleyän diil devlet kurumnarın var 

taa bir probleması – dil probleması, neçinki 2017 yıldan registraţiya için 

dokumentleri lääzım vermää devlet dilindä.  

Büünkü gündä Gagauziya ATB-da ofiţial registraţiya edildi türlü uurda 

işleyän 550 cümnä birlii. Lääzım belli etmää, ani devletimizdä registraţiya edili 

hepsi diil devlet kurumnarın arasında, Gagauziya gösterili islää, çünkü devletin 

kimi erleşmelerindä yok hiç bir dä registraţiya edili diil devlet kurumu, Gagauziya 

ATB-nin sä hepsi erleşmelerindä kurulu hem registraţiya edili diil devlet 

kurumnarı. Gerçektän işleyän diil devlet kurumnarın sayısı çok taa az, hepsi 

registraţiya edili kurumnarından yakın 20-25%. İşleyän diil devlet kurumnarın 

proţendi küçük, neçinki, nicä sölendi yukarda, diil devlet kurumnarın pek az finans 

araçları var, yok destek cümnä, devlet tarafından, hem dä etişmeer insan 

kaynakları.  

Analiz yapıp Gagauziya ATB-da registraţiya edili kurumnara, var nicä çıkış 

yapmaa, ani, alarak hesaba türlü neetleri hem daavaları, angılarını kurumnara 

konulȇr, may hepsi diil devlet kurumnarın var birtürlü bölä neetleri hem daavaları 

– demokratiyanın kaavilendirmesi, insan hakların hem ţivil üüretmenin ilerlemesi, 

kurmaa lafetmeyi ţivil cümnenin hem kuvetlerin arasında, önetmektä açıklık, 

kuvetlärlän geçirilän reformaların ardına gözetim, kontrol publik araçların 

harcamasına, garantiya kabledilän kararların açıklıına. 

Nicä belli etti Moldova Respublikasında Evropa Birlii delegaţiyanın başı P. 

Mihalko 2018 yılda Gagauziya ATB-nin Avdarma küüyündä geçän “Gagauziya 

ţivil cümnenin kaavilendirmesi” halklar arası konferenţiyada: “Kaavi ţivil cümnesi 

– anatar demokratik devletin ilerlemesinä, efektiv devlet önetmesinä”. Taa bu 

konferenţiyada o söledi, ani “Ţivil cümnä – vatandaşların en aktiv payı. O başlȇȇr 

pozitiv diişilmekleri, hakların hem serbestliin korumasında “bekçi köpek” 

(watchdog) rolunu oynȇȇr, çeker politikacıların dikkatını vatandaşların en önemni 

problemalarına”. 

Sölenmişin baalantısında, bu Raport, angısı kurulu, temelleneräk var olan 

durumun analizinä, doorudulu yufka tarafların belli edilmesinä, hem olan 

kolaylıkların gerçekleşmesinä diil devlet kurumnarın, nicä cümnemizin önemni 

elementin, ilerlemesi için.  
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II. Neetlär hem daavalar 

 

“Gagauziya hem Tarakliya dolayların ilerlemesinä muniţipalitetlerin hem 

ţivil cümnenin çekmesi” proektin sınırında, angısı finans ediler “SlovakAid” 

tarafından, kuruldu İş grupası erli publik önetmenin hem ţivil cümnenin 

temsilcilerindän, angısı ekspertlerin yardımınnan dooruttu kendi işini üç genel 

neetin gerçekleşmesinä: 

 

1) Ţivil cümnenin finans çetinniin ilerlemesi hem kaavilenmesi, kurarak 

normativ bazasını. 

Neet doorudulu normativ aktların kurulmasına, angıları lääzım kurmaa deyni 

diil devlet kurumnarın çetin finans durumunu. 

 

Özel daavalar: 

а) İş grupası uurunda hazırlamaa normativ aktların proektlerini, geçirmää 

deyni diişilmekleri hem eklemeleri işleyän regional kanonculaa da vermää onnarı 

publik önetmäk organnarına; 

b) İş grupası adından teklif etmää Gagauziya Bakannık Komitetinä hem erli 

bücet administratorlarına (Gagauziya ATB primarlarına) kabletmää soţial 

sımarlamak (autsorsing) mehanizmasını, ki konkurs temelindä destek vermää 

cümnä birliklerinä, finans yardımını vereräk kimi soţial hem kultura 

programalarına. 

 

2) Ţivil cümnesi için instituţional bazanın kaavilenmesi.  

Neet doorudulu instituţional işbirlii mehanizmanın publik organnarın (Halk 

Topluşun hem Bakannık Komitetin) hem ţivil cümnenin arasında ilerlemesinä. 

 

Özel daavalar: 

а) İş grupası adından teklif etmää Bakannık Komitetinä hem Halk Topluşuna 

onaylamaa hem/ya da tanıttırmaa onnarın strukturalarında kişileri hem/ya da 

strukturaları, angıları sorumnu olaceklar ţivil cümnesinnän herzamankı işbirlii 

mehanizmasının kurulması için, onaylayarak Kararı zaametçilerin görev 

nasaatlarınnan, ki gerçekleştirmää diil devlet kurumnarınnan işbirlii 

mehanizmasını; 

b) İş grupası adından teklif etmää Halk Topluşuna konkurs temelindä 

eklemää birleşik Parlament hem Halk Topluşu parlament arası grupasına ţivil 

cümnä temsilcileri gözetleyci statusunnan; 

c) İş grupası adından teklif etmää verennerä, diil devlet kurumnarına hem 

başka meraklannara kurmaa informaţiya platformasını diil devlet kurumnarı için, 
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ki yayınnaştırmaa hem tanıttırmaa onnarın işini, hem dä kurmaa partnörluk 

mehanizmasını, ki pay almaa ortak proektlerdä. 

 

3) İlerletmää aktiv ţivil pay almayı. 

Neet doorudulu temsilci hem bakannık kuvedi işin açıklıına, hem dä ţivil 

cümnenin karar kabletmäk proţesindä pay almak mehanizmasının kurulmasına.  

 

Özel daavalar: 

а) İş grupası adından teklif etmää Gagauziya ATB hepsi uurlarda publik 

önetmäk organnarına başlatmaa diişilmekleri hem eklemeleri kendi işi için Karara, 

angıları baalı karar kabletmäk proţesin açıklıına; 

b) erli normativ aktın “Ţivil büceti için” proektin prezentaţiyasını geçirmää, 

angısı denemäk gibi geçecek Çeşmäküü hem Avdarma küülerindä. 

 

III. Beklenän sonuçlar için tekliflär 

 

Sonuç 1. Funkţional mehanizmalar kurulmak baalantısında, ki kurmaa diil 

devlet kurumnarın finans çetinniini: 

 

1) İş grupası uurunda hazırlandı “Erinä koymak fondu için erli kanonuna 

diişilmekleri hem eklemeleri koymak için” (normativ aktın proekti – Eklenti 1) erli 

kanon proekti. 

Şindiki vakıtta işleyän Gagauziya ATB erli Kanonu № 4 aprilin 27-indän 

2017 y. “Erinä koymak fondu için” – özel erli kanonudur, angısı işleer sade 

Gagauziya ATB-da. Bu kanonun yardımınnan, Gagauziya ATB-da çalışȇr özel bir 

fond – Katkıları erinä koymak fondu. Fondun araçların yardımınnan Gagauziya 

ATB-nın merkez bücetindän veriler para erli bücet hem publik kurumnarına ödeli 

ya da ödemeyä yakışan katkılara görä grant proektlerindä. Bu, Moldova 

Respublikanın başka dolaylarına görä, eni Gagauziya ATB-nin praktikası yardım 

eder avtonomiyanın publik organnarına pay almaa grant programalarında, çünkü 

onnarın var ortak finanslamakta garantiyalı parayı erinä koymak kaynaa - katkılar.  

Bu kanonun işlemesindän üç yıl geçtiynän, geçirildi işleyän normativ aktın 

analizi hem yapıldı çıkışlar, ani Gagauziya ATB-da işleyän Erinä koymak kanonun 

yardımınnan, avtonomiyanın publik sferasına geler taa çok grant. 

Temelleneräk geçirilmiş analizä, ekspertlär hazırladılar Kanon proektini, ki 

erli Erinä koymak kanonuna diişilmekleri hem eklemeleri koymaa. Bu girişimin 

baş neeti – bücet dışı araçları çekeräk, erli cümnelerin en önemni problemaların 

çözülmesindä kuvetlerin hem ţivil cümnenin birleşmesi. 
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Bu Kanon proektin neeti onda, ani Erinä koymak fondun benefiţiariyleri var 

nicä olsun diil sade publik önetmäk organnarı hem publik kurumnarı, ama erli 

publik önetmäk organnarınnan partnörluk annaşmaları olan Gagauziya ATB-nin 

diil devlet kurumnarı. 

Bu kanon proektin kabledilmesi yardım edecek kurmaa Gagauziya ATB-da 

funkţional mehanizmayı, ki kurmaa diil devlet kurumnarın finans çetinniini hem 

diil devlet kurumnarın karar almak proţesindä efektiv pay almak sistemasını. 

  

2) Hazırlanıldı Gagauziya ATB “Gagauziya ATB publik önetmäk 

organnarın hem publik kurumnarın işindä autsorsing mehnizması için” erli kanon 

proekti (normativ akt proekti – Eklenti 2). 

Ţivil cümnenin ilerlemäk strategiyasının 2018-2020 yıllara hem Ţivil 

cümnenin ilerlemäk strategiyası gerçeklemäk İş planın 2018-2020 yıllara 

baalantısında – Moldova Respublikası Kanonun № 51 mardın 23-dän 2018 y. 

üçüncü payında belli ediliydi, ani “Moldova Respublikasında gösterili pek küçük 

ilerlemä, ki hazırlamaa hem kullanmaa finans hem vergi mehanizmalarını, angıları 

yardım ederlär ţivil cümnenin kurulmasına (ileri - ŢCK). Finans kanıtlıın 

kurulması pek önemni element devletin gerçek sektorun ilerlemesindä, ilerlemäk 

sä, son zamanda belli, ama diil eterli, ki ŢCK-nın çetinnik garantiyası olsun, ne 

onaylandı nicä Moldova Respublikasının diil devlet kurumnarın forum 

rezolüţiyalarınnan, ölä başka aaraştırmalarlan da”.  

Belli edildi, ani, ŢCK-nın finans çetinniini kurmaa deyni, lääzım işlesin üç 

mehanizma kompleksi: 

a) dooru hem kıynaş publik finanslaması – vergi faydaları/kolvermekleri, 

grantlar, bücet yardımnarı, cümnä faydası için neet grantları, özel soţial izmetlär 

için annaşmalar; 

b) özel hayır severlik – hayır severlerä vergi faydaları, çıkararak baaşışları, 

doorudarak vergi ödeyennerin gelir vergisindän bir ayırı proţent; 

c) gelirleri kurmak – kurmaa ii koşulları ekonomika zaameti için; vergi 

faydaları soţial biznesi için h.b. 

Moldova Respublikası hem bu № 51 Kanonun sınırında kuruldu 

Strategiyanın genel hem özel neetleri.  

 

“Genel neet 2. Ţivil cümnenin finans çetinniin ilerlemesi hem 

kaavilenmesi. 

Temel zaamet: 

2.2.1. Cümnä izmet hem iş sferasında ŢCK-nın dooru annaşmaklar mehanizmasını 

doorutmak. 

2.2.2. Soţial sımarlamak uurunda en ii praktikaların üüredilmesi hem ilerlemesi. 
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Beklenän sonuçlar: 

2.2.1. Cümnä izmet hem iş sferasında dooru annaşmak mehanizması doorudulu 

hem işleer. 

2.2.2. Neet grupaları başardılar soţial sımarlamak mehanizmasını kullanmak 

uurunda üürenmeyi, en ii praktikalar da belli olȇrlar hem kullanılȇrlar”. 

Moldova Respublikası Kanonuna № 837 mayın 17-dän 1996 y. “Cümnä 

birlikleri için” taa 2010 yılda eklenildi eni statya, angısı belli etti soţial 

sımarlamanın maanasını:  

“Statya 33
2
. Soţial sımarlamak 

(1) Soţial sımarlamak – soţial programalar gerçekleşmesinin bir forması, angısını 

kurdu publik kuvetlär organnarı. Bu cümnenin intereslerini koruyarak işlerin 

hem/ya da izmetlerin yapılması için annaşmalar sisteması. 

(2) Publik kuvetlär organı hazırlȇȇr hem plannȇȇr işlär hem izmetlär listesini hem 

büüklüünü, angıları lääzım yapılsın/verilsin soţial sımarlamanın yardımınnan. 

Sımarlamak finanslamayı kableder sımarlamayı verän publik kuvetlär organın 

bücetindän. 

(3) Soţial sımarlamak tamannansın deyni geçiriler açık konkurs, alarak hesaba bu 

kanonnan koyulu özellikleri, devlet alımnar kanonculuunu. Soţial sımarlamanın 

erleştirmäk konkurslarında pay alȇrlar sade cümnä birlikleri, özel fondlar hem 

kurumnar, angıların var cümnä faydalar organızaţiya statusu. 

(4) Soţial sımarlamanın erleştirmäk konkursunda pay alan cümnä birliklerin, özel 

fondların hem kurumnarın, angıların var cümnä faydalar organızaţiya statusu, 

lääzım olsun hepsi şartlar tamannamaa deyni sımarlamayı, onnarın arasında 

donatım hem başka avadannıklar, belli uurda kvalifikaţiyalı hem görgülü 

zaametçilär, islää nam, angısının yardımınnan var nicä çekmää volontörları hem 

para. 

(5) Soţial sımarlamayı erleştirärkän, istenilmeer teklif uurunda garantiyalar hem 

annaşmayı tamannamaa deyni usullar”. 

Uygun hak temelinnän proekt ekspertleri hazırladılar Gagauziya ATB erli 

Kanon proektini “Gagauziya ATB publik önetmäk organnarın hem publik 

kurumnarın işindä autsorsing mehanizması için”, angısı bütün Moldova 

Respublikası için dä enidir. 

Olan genel problemaları çözmää deyni teklif ediler kullanmaa eni 

instrumenti – autsorsing, angısı dünnä görgüsündä devlet önetmesi diiştirmesindä 

eni akışın biri sayılȇr. 

Lääzım belli etmää, ani autsorsing mehanizması aktiv kullanılȇr devlet 

önetmäk sektorunda sınır aşırı devletlerdä (Evropa Birlii devletleri: 

Velikobritaniya, Germaniya, Şveţiya, Slovakiya, Rumıniya, Polşa h.b.; Rus 

Federaţiyası, Amerika Birleşik Devletleri, gün duusu Aziya devletleri h.b.). 



 8 

Erli publik önetmäk organnarın işindä autsorsing – publik izmetlerini verän 

subyektlär işin optimizaţiya usulu, neredä, temelleneräk annaşmaya, temel ya da 

yardımcı funkţiyaların/proţeslerin payı tamannamaya veriler yabancı kurumnara, 

onnarın arasında, cümnä kurumnarına da. 

Autsorsing neeti geliştirmää verilän funkţiyaların kalitesini, üüseltmää 

uygunnukları, iisiltmää bücet harçlarını ya da tamannamaa başka efektiv sonuçları, 

kontrol ederäk autsorseri hem koruyarak bu subyektlerdä yüridik sorumnuu işin 

yapılmaması için ya da diil islää yapılması için. 

Erli publik önetmäk organnarında autsorsing kullanmanın şartları bu: 

– bücet harçlarını küçültmäk tecillii; 

– erli publik önetmäk organnar etkilerin efektivliini kaldırmak; 

– belirli önetmäk uurunnan baalı soruşların çözülmesindä esneklää çalışmak; 

– işlemää kvalifikaţiyalı uzmannarlan, angıların var profesional görgüsü hem 

uygun kompetenţiyaları işin belirli sferalarında; 

– eni önetmäk tehnologiyaların kullanılması. 

Girişimin gerçekleşmesi yardım edecek genişletmää primarların hem publik 

kurumnarın kolaylıklarını: 

- kvalifikaţiyalı yardımnan özel kurumnardan grantların çekmesi; 

- devlet alımnara görä dokumnetlerin hazırlaması; 

- uşak başçalarında, liţeylerdä hem gimnaziyalarda beslenmenin (keytering rejimin 

dä) kurulması; 

- çok insannan sport hem kultura olayların geçirilmesi. 

Sonuç 2. Diil devlet kurumnarın karar almak proţesindä pay almanın efektiv 

sistema kurmasının baalantısında teklif edili: 

 

3) Yollamaa teklifi Gagauziya ATB Bakannık Komitetinä hem Gagauziya 

ATB Halk Topluşuna, ki onaylamaa hem/ya da tanımaa onnarın strukturalarında 

kişileri hem/ya da strukturaları, angıları sorumnu herzamankı temeldä ţivil 

cümnesinnän işbirlii mehanizmanın kurulması için, onaylayarak Örnek Kararı 

görev nasaatlarınnan zaametçilerä, kim çalışacek diil devlet kurumnarınnan işbirlii 

mehanizmanın girimindä. 

 

4) Yollamaa danışmayı Halk Topluşuna konkurs temelindä eklemää birleşik 

Parlament hem Halk Topluşu parlament arası grupasına ţivil cümnä temsilcileri 

gözetleyci statusunnan.  

Alarak hesaba lääzımnıı herzaman enilemää Moldova Respublikasının 

kanonculuunu hem millet azlıklar hem Evropa Nasaatı EGİK (Evropa Güvennik 

hem İşbirlii kurumu) Üüsek komisarın tekliflerini, hem dä Evropa hartiyası erli 

kendi önetmäk kararını, Moldova Respublikası Parlamentin Kararınnan № 206 
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noyabri ayın 20-dän 2015 yılda, konstituţiya normalarına görä, kuruldu Parlament 

arası grupası, ki garantiyalamaa Gagauziya avtonom teritorial kurumun işini hem 

Gagauziya ATB özel statusu için Moldova Respublikası kanonculuun kararlarını. 

Parlament arası grupası kurulu bir sayıda Gagauziya Halk Topluşun hem 

Moldova Respublikası Parlament frakţiyaların temsilcilerindän, hem dä onun temel 

daavaları: 

- kurmaa herzamankı dialogu Moldova Respublikası Parlamentin hem 

Gagauziya Halk Topluşun arasında; 

- Gagauziya ATB özel hak statusu için millet kanonculuun gelişmesi hem 

merkez hem avtonomiya organnarı etkilerin bölünmesi; 

- hazırlamaa teklifleri, ki geliştirmää ilişkileri merkez kuvetlerin hem 

Gagauziya ATB-nin arasında, alarak hesaba pozitiv Evropa praktikalarını; 

- kurmaa herzamankı konsultaţiya mehanizmasını, ki önnemää hem çözmää 

türlü olan zorlukları merkez kuvetlerin hem Gagauziya ATB-nin arasında. 

 

5) Yollamaa teklifi hayır severlerä hem diil devlet kurumnarına hem hepsi 

isteyennerä, ki kurmaa platformayı diil devlet kurumnar için, aniki yayınnaştırmaa 

hem tanımaa onnarın işini, hem, birlik proektlerdä pay almak için (örnek – Eklenti 

3). 

 

Sonuç 3. Diil devlet sektorun pay almasının büümesi cümnelär ilerlemäk 

proţesin hem cümnelerin önemni problemalar çözülmesindä kuvetlerin, biznesin 

hem ţivil cümnenin birleşmesi baalantısında teklif edili: 

 

6) Gagauziya ATB hepsi uurlarda publik önetmäk organnarına giriştirmää 

diişilmeklerin hem eklemelerin koymasını kendi işi için karara, angıları doorudulu 

karar almak proţesin açıklıına, onnarın arasında: 

- hazırlamaa hem onaylamaa Kuralları ofiţial saytların çalışması için; 

- vakıtlan erleştirmää normativ aktlar proektlerini, hem onnara görä meraklanan 

insannar var nicä yollasınnar kendi tekliflerini; 

- kabledilän normativ aktların tiparlanması. 

 

7) Çeşmäküü hem Avdarma primariyalarına tanıttırmaa prezentaţiyayı, 

angılarında örnek proekti gibi gerçeklener “Ţivil büceti için” erli normativ akt 

proekti (normativ akt proekti – Eklenti 4). 

Bu normativ aktın ideyası onda, ani “Ţivil büceti” lääzım olsun efektiv bir 

tertip, ki vatandaşlar pay alsınnar karar almak proţesindä, da doorudulu soţial 

uurunda önemni proektlerin belli etmesinä hem gerçekleşmesinä, teklif ederäk 

vatandaşları hem cümnä kurumnarını Gagauziya ATB-da olan erli publik önetmäk 
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organnarın işinä, ki çözmää belirli administrativ-teritorial bölgesindä erli 

problemaları. 

Ţivil büceti için normativ akt proekti kurȇr devlet desteklemäk hem vatandaş 

girişimnerin finanslamak mehanizmasını, hem dä belli eder genel kuralları hem 

işlemneri, ki, erli bücettän finanslanan vatandaş girişimnerin proektlerini 

tanıttırmaa, notalamaa, ayırmaa, gerçeklemää hem gözetmää. 

Ţivil büceti – demokratik proţeslerinä vatandaşları çekmäk mehanizması, ki 

alıştırmaa regional devlet politikasını erleşmä yaşayannarın dalaplarına hem 

istemeklerinä. 

Ţivil bücetin neeti onda, aniki desteklemää vatandaşların girişimnerini, 

geliştirmää işbirliini erli publik önetmäk organnarınnan, hem dä üüseltmää bücet 

araçların kullanmak efektivliini, çekeräk ţivil cümnenin temsilcilerini erli uurda 

karar almak proţesinä hem kaavilendireräk gözetmeyi soţial-ekonomika ilerlemäk 

strategiyanın gerçekleşmesinä. 

 

IV. Çıkışlar  

 

Hazırlanmış tekliflerin gerçekleşmesi yardım edecek diil devlet sektoruna pay 

almaa cümnelär ilerlemesinin proţeslerindä hem kuvetlär, biznes hem ţivil 

cümnesinin birleşmesinä, ki çözmää topluluun en önemni problemalarını. 

Bundan başka, girişim doorudulu ţivil cümnesinin ilerlemesinä hem finans 

çetinniin kaavilenmesinä. 

Teklif edilän kanon girişimi yardım edecek erli kuvetlär hem publik kurumnar 

işindä autsorsing mehanizmanın kullanmasına, ki efektiv gerçekleştirmää kendi 

görevlerini.    

Autsorsing, angısını teklif ediler kullanmaa kuvetlär hem ţivil sektorun arasındakı  

ilişkilerdä, yardım edecek diiştirmää devlet önetimini, çekmää grantları publik 

sferasına hem çözmää olan genel problemaları. 

Publik izmetlerini verän subyektlerin işi geçecek optimizaţiyayı, neçinki 

funkţiyaların hem proţeslerin bir payı gerçekleştirmäk için verilecek cümnä 

kurumnarına. 

Hep bu arada, ţivil topluluu aktivleşer, çünkü peydalanacek kolaylık vermää kendi 

izmetlerini hem peydalanacek garantiyalı destek erli kuvetlär tarafından. 

Publik kuvetlär arasında işbirlii getirecek bücet harçların iisilmesinä, erli publik 

önetmäk organnarın görevlär efektivliin üüselmesinä, soruşlar çözülmesinin taa 
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büük esnekliinä, kvalifikaţiyalı uzmannarın çekmesinä hem eni önetmäk 

tehnologiyaların giriminä.  

Taa girişimin gerçekleşmesi yardım edecek genişletmää primarların hem publik 

kurumnarın kolaylıklarını grantlar çekmesindä, devlet alımnarına görä 

dokumentlerin hazırlamasında, uşak başçalarında, 

 liţeylerdä hem gimnaziyalarda imeeliin kurulmasında. 

 

KABLEDENNÄR LİSTESİ 

 

1. İncelemäk için. “Erinä koymak fondu için erli kanonuna diişilmeklerini 

hem eklemelerini koymak için” erli kanon proekti: 

- Gagauziya erleşmelerin primariyaları; 

- Gagauziya Bakannık Komiteti; 

- Gagauziya Halk Topluşu. 

 

2. Desteklemäk için. Gagauziya ATB “Gagauziya ATB publik önetmäk 

organnarın hem publik kurumnarın işindä autsorsing mehanizması için” erli kanon 

proekti: 

- Gagauziya Bakannık Komiteti. 

 

3. Teklif gibi. Onaylamaa hem/ya da tanıttırmaa strukturalarında kişileri 

hem/ya da strukturaları, angıları sorumnu olaceklar ţivil cümnesinnän herzamankı 

işbirlii mehanizmasının kurulması için, onaylayarak Kararı zaametçilerin görev 

nasaatlarınnan, ki gerçeklemää diil devlet kurumnarınnan işbirlii mehanizmasını: 

- Gagauziya Bakannık Komiteti; 

- Gagauziya Halk Topluşu. 

 

4. Teklif gibi. Danışmaa Halk Topluşuna konkurs temelindä eklemää 

birleşik Parlament hem Halk Topluşu parlament arası grupasına ţivil cümnä 

temsilcileri gözetleyci statusunnan: 

- Gagauziya Halk Topluşu. 

 

5. Teklif gibi. Danışmaa hayır severlerä, diil devlet kurumnarına hem başka 

meraklannara kurmaa informaţiya platformasını diil devlet kurumnarı için, ki 

yayınnaştırmaa hem tanıttırmaa onnarın işini, hem dä kurmaa partnörluk 

mehanizmasını, ki pay almaa ortak proektlerdä: 

- dış partnörları; 

- diil devlet kurumnarı. 
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6. Teklif gibi. Danışmaa Gagauziya ATB hepsi uurlarda publik önetmäk 

organnarına başlatmaa diişilmekleri hem eklemeleri kendi işi için karara, angıları 

doorudulu karar kabletmäk proţesin açıklıına: 

- Gagauziya erleşmelerin primariyaları; 

- Gagauziya Bakannık Komiteti; 

- Gagauziya Halk Topluşu. 

 

7. Teklif gibi. Danışmaa Çeşmäküü hem Avdarma küülerin primariyalarına, 

ki tanıştırmaa topluluu “Ţivil büceti için” proekt kullanmasının ilk sonuçlarınnan: 

- Çeşmäküü primariyası; 

- Avdarma primariyası. 
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Eklenti 1 

 

GAGAUZİYA (GAGAUZ ERİ) HALK TOPLUŞU 

“Gagauziya ATB Erinä koymak fondun Kanonuna diişilmeklerini hem 

eklemelerini koymak için” GAGAUZİYA ATB KANONU 

№ 4 aprilin 27-ndän 2017 y.  

Gagauziya (Gagauz Eri) Halk Topluşu kableder bu erli Kanonu. 

Statya 1. 

Gagauziya ATB “Erinä koymak fondu için” Kanonuna № 4 aprilin 27-ndän 

2017 y. koymaa bu diişilmekleri hem eklemeleri: 

1. Statyayı 1 busoy tiparlamaa:   

(1) Bu kanon belli eder Erinä koymak fondun (ileri - Fond) kurulmak hem 

harcamak araçların hak temellerini, angıları stimul vereceklär diil bücet (grant) 

araçların çekmesinä hem erli toplulukların ilerlemesinä doorudulu publik hem 

ţivil sektorların birleşik gerçekleşmesinä. 

(2) Fond kurulȇr, ki, grant proektlerin sınırında, Gagauziyanın bücetindän 

yatırımnarı (finanslamak payları) erinä koymaa: 

а) Gagauziya ATB erli bücet hem publik kurumnarına; 

b) Gagauziya ATB diil devlet kurumnarına, angıları erli uurda 

kuruldular publik, ţivil hem biznes sektorların arasında koyulu teritorial 

partnörlaa görä, da adlanȇrlar erli girişim grupaları. 

(3) Yatırımnarın (finanslamak payların) verilmesi geçer sade grant 

proektlär sınırlarında, angıların var bu öncelik hem uygunnuk kriteriyaları: 

а) proekt gerçekleştiriler, alarak hesaba Gagauziya ATB hem/ya da 

ayırı erleşmenin İlerlemäk strategiyasını; 

b) proekt kullanılȇr obyektlerdä, angıları baalı Gagauziya ATB hem/ya 

da ayırı erleşmenin publik sferasına. 

 

2. Statyada 2, benefiţiar annamasını busoy tiparlamaa: 

“benefiţiar – yüridik kişi (dolay administraţiyası, primariya, başka publik 

kurumu, diil devlet kurumu), angısı olȇr grant araçların kabledeni”. 

 

3. 5-inci statyanın (1) payını busoy tiparlamaa: 

(1) Fond araçlarını kullanȇrlar sade erinä koymaa deyni Gagauziya merkez 

bücetindän benefiţiarlara ödeli (ya da ödemeyä lääzım) yatırımnarı. 

4. 6-ıncı statyanın (2) payını busoy tiparlamaa: 

(2) Bildirimeyä mutlak lääzım eklensin bu onaylayan dokumentlerin 

kopiyaları:  

а) annaşma yatırımcılarlan;  
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b) lääzımsa: proektin proek-harç ölçü dokumentleri; proektlerin kontrol hem 

ekspertiza devlet organnarınnan verili proektin tehnika ekspertiza raportu; Devlet 

alım agentliinnän hem teritorial haznalıklan registraţiya edili publik alımnar için 

annaşma; 

(c) grant proektin barabar girimi için karar; 

(d) publik organnar hem ţivil kurumnar arasında partnörluk 

annaşması. 

Statya 2. 

Bu Kanon başlȇȇr işini kabletmäk günündän. 

 

 

Gagauziya (Gagauz Eri) 

Başı (Başkanı)                                                                           

 

______________________ 

______________________ 
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AÇIKLAYICI NOT 

GAGAUZİYA ATB KANONUNA 

 

“Gagauziya ATB Erinä koymak fondun Kanonuna diişilmeklerini hem 

eklemelerini koymak için” 

 

1. Kanıt  

1.1 Kabletmäk tecili 

Gagauziya ATB Kanon proekti (ileri – kanon proekti) hazırlandı, alarak 

hesaba ekonomika politikanın, yatırımnar çekmenin, bücet, finans hem regional 

ilerlemenin uurunda Gagauziya Halk Topluşun herzamankı komisiyanın kanon 

kurmak işini, ki gerçekleştirmää Gagauziya kanonculuk normalarını, angıları 

düzenneerlär finans işini. 

Gagauziya ATB-da işleer özel bir fond – Yatırımnarı erinä koymak fondu. 

Fond araçların yardımınnan Gagauziya ATB merkez bücetindän geeri 

çeviriler para erli bücetlerä grant proektlerinä görä ödeli ya da ödemeyi bekleyän 

yatırımnara.                                                                                                                              

Moldova Respublikası başka dolaylarına görä, Gagauziya ATB-nin bu eni 

praktikası yardım eder avtonomiyanın publik organnarına pay almaa grant 

programalarında, kablederäk garantiyalı barabar finanslamak kaynaanı - 

yatırımnarı. 

 Bu girişimin yardımınnan avtonomiyanın publik sferasına geler hep taa çok 

grant. 

Bu girişimin baş neeti – çekeräk bücet dışı araçlarını, birleştirmää kuvetleri 

hem ţivil cümnesini erli toplulukların en önemni problemaların çözmesindä. 

Kanon proektindän bekleniler, ani Erinä koymak fondun benefiţiarları var 

nicä olsunnar diil sade publik önetmäk organnarı, ama Gagauziya ATB-nin diil 

devlet kurumnarı, angıları kurulȇrlar erli uurunda publik, ţivil hem biznes 

sektorların arasında teritorial partnörluun (erli girişim grupaların) temelindä. 

 

1.2 Kanon proektin neeti – çekeräk bücet dışı araçlarını, kuvetlerin hem ţivil 

cümnesinin birleşmesi erli toplulukların en önemni problemaların çözmesindä. 

 

1.3 Kanon proektin temel daavası – kurmaa funkţional mehanizmasını, ki 

hazırlamaa: diil devlet kurumnarın finans çetinniini hem diil devlet kurumnarın 

karar almak proţesindä efektiv pay almak sistemasını. 

 

1.4 Geçerli kanonculuun sistemasında eri – bu kanon proekti uyȇr Moldova 

Respublikası “Gagauziya (Gagauz Eri) özel hak statusu için” kanonun, Gagauziya 
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Temel kanonun, hem dä onnarın temelindä kabledilän Gagauziya (Gagauz Eri) 

kanonnarın normalarına.  

 

1.5 Kanon proekti kabletmenin soţial-ekonomika sonuçlar çıkışı. 

Kanon kabletmesi yardım edecek: 

а) çekeräk bücet dışı araçlarını, birleştirmää kuvetleri hem ţivil 

cümnesini erli toplulukların en önemni problemaların çözmesindä; 

b) kurmaa funkţional mehanizmasını, ki hazırlamaa diil devlet kurumnarın 

finans çetinniini hem diil devlet kurumnarın karar almak proţesindä efektiv pay 

almak sistemasını. 

 

2. Normativ aktlar listesi, angılarını, bu kanon proektin kabletmesinnän, 

lääzım kaldırmaa, onnara diişilmekleri ya da eklemeleri koymaa 

Bu kanonun kabletmesinnän diil lääzım olacek diiştirmää ya da doldurmaa 

başka normativ aktlarını. 

 

3. Finans-ekonomika kanıdı 

 Bu kanon proektin gerçekleştirilmesi yardım edecek taa çok çekmää 

Gagauziya ATB publik altyapısı ilerlemesinä deyni bücet dışı araçları.  

 

4. Kanon proektin hazırlayannarı 

__________________________________________________________________ 
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Eklenti 2 

 

GAGAUZİYA ATB KANONU № ______ 

 _____   __________________-dan 2020 y. 

 

GAGAUZİYA ATB PUBLİK ÖNETMÄK ORGANNARIN HEM PUBLİK 

KURUMNARIN İŞİNDÄ AUTSORSİNG MEHANİZMASI İÇİN  

 

Erli bücet araçlarından finanslanan, erli kuvetlär organnarın hem publik 

kurumnarın işin efektivliini hem kalitesini üüseltmäk neetinnän, Gagauziya Halk 

Topluşu kableder bu kanonu. 

BÖLÜM I 

GENEL DURUMNAR 

Statya 1. Kanonu kullanmak neeti hem bölümü   

(1) Bu Kanonun neeti – erli kuvetlär organnarın ayırı funkţiyalarını hem/ya 

da proţeslerini yapmasının mehanizmasını kurmak, geçireräk onnarı autsorsinga. 

(2) Bu Kanonun işi yayınnanȇr Gagauziya ATB erli publik önetmäk 

organnarına, hem dä publik kurumnarına, angıları finanslamayı kablederlär erli 

bücettän. 

(3) Bu Kanonun durumnarı teklif ediler kabletmää publik kurumnarı için, 

angılarında Gagauziya ATB publik önetmäk organnarı kurucu olȇrlar. 

 

Statya 2. Genel annamaklar:  

Kanonun neetindä bu annamaklar kullanılȇrlar maanada: 

autsorsing (sözleşmä) – annaşmaya görä erli kuvetlär organnarın ayırı temel 

hem/ya da yardımcı funkţiyalarını hem proţeslerini vermää autsorsera yapmak için; 

autsorser (gerçekleştirici) – fizik ya da yüridik kişi, angısı, bakmayarak 

kurum-hak saabilik formasına, onnarın arasında diil devlet kurumnarı da, seçili 

tamannamaa deyni, autsorsinga verilän, erli kuvetlär organnarın hem publik 

kurumnarın ayırı temel hem/ya da yardımcı funkţiyalarını hem proţeslerini; 

kurum (sımarlayıcı) – autsorsing izmetlerini sımarlayan, erli publik önetmäk 

organı ya da publik kurumu, angısı finanslamayı kableder erli bücettän (Gagauziya 

ATB bücetindän); 

erli publik önetmäk kurumu, erli kuvetlär organı – bir maanalı deyimnär.  

 

Statya 3. Autsorsing temel prinţipleri:  

(1) Autsorsinga verilän publik funkţiyaların/proţeslerin temel prinţipleri 

olȇrlar butakım vermenin lääzımnıı hem uygunnuu. 
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(2) Funkţiyayı/proţesi autsorsinga bakmaa deyni lääzımnı şart olȇr dış 

gerçekleştiricilärlän onun efektiv yapılması. 

(3) Funkţiya vermenin uygunnuu belli olȇr temelleneräk autsorsing 

efektivliin notalamasına bücet araçların ekonomiyası, bu funkţiyanın/proţesin 

gerçekleştirmäk kalitenin üüselmesi, izmetlerin vermäk vakıdın kısalması, publik 

önetmäk sistemanın optimizaţiyası görgüsü tarafından. 

(4) Autsorsing izmetlerin paası taa az funkţiyanın/proţesin kendi paayından 

erli publik önetmäk organın ya da publik kurumun içindä. 

(5) İnceleyeräk vakıtlı faktoru belli olȇrlar funkţiyalar/proţeslär, angılarını 

lääzım gerçekleştirmää nesoy-sa sebebä görä yapılmaz vakıtta sımarlayan kurumun 

kaynaklar yardımınnan, ya da vakıtta, angısını lääzım azaltmaa. 

(6) Eer funkţiya/proţes uyarsa autsorsinga vermenin belli prinţiplerinä 

(lääzımnık hem uygunnuk), onu var nicä vermää autsorsinga. 

 

Statya 4. Autsorsing obyektleri 

Publik funkţiyaların/proţeslerin autsorsinga vermenin obyektleri var nicä 

olsunnar: 

a) IT – desteklemäk; 

b) klining (içerlerin tertiplemesi hem koruması, çamaşırlık izmetleri, başka) 

hem tehnika izmetleri; 

c) buhgalter sayısını götürmäk; 

d) yüridik yardımı; 

e) devlet alımnar işlemin izmetleri; 

f) hazırlamaa kultura hem/ya da sport olaylarını; 

g) grantların hem yatırımnarın çekmesi (grant proektlerin yazması, başka); 

h) hazırlamaa tehnika hem/ya da özel dokumentleri; 

i) iç ekspertizası; 

j) imeeliin kurulması (üüretim hem saalık korumak kurumnarı, başka).  

 

BÖLÜM II  

AUTSORSİNG MEHANİZMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 

Statya 5. Autsorsinga vermenin etapları  

(1) Funkţiyaların/proţeslerin autsorsinga vermesindä lääzım uymaa bir sıra 

etapa: 

 а) Sımarlayan kurumunnan funkţiyaların/proţeslerin listesini oluşturmak, 

angıları önceliklän uyȇrlar autsorsinga vermesi için; 
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 b) kurmaa iş grupasını, ki belli etmää kanıtları autsorsinga vermesinin 

funkţiyalarını/proţeslerini, angısına girecek en az 5 kişi, da onun başında olacek 

bücet administratoru hem/ya da publik kurumun öndercisi; 

 c) geçirmää autsorsing vermesinä teklif edilän funkţiyaların/proţeslerin 

kanıtlık, lääzımnık, uygunnuk hem olabilän risklerin analizini; 

 d) autsorsing vermesinä funkţiyalar/proţeslerin kanıtlaması için iş 

grupası, hem dä, lääzımsa, baamsız uzman hazırlȇȇr çıkışları hem tehnika 

daavasını; 

 e) autsorserların seçilmesini geçirer iş grupası, inceleyeräk kandidatları 

hem en ii teklifleri; 

 f) autsorserlar seçilmenin sonuçlar kararı protokol gibi yazdırılȇr; 

 g) temelleneräk protokola belli sırada yazdırılȇr hem imzalanȇr 

autsorsing için annaşma. 

 

 Statya 6. Autsorsing için annaşma 

(1) Autsorsing için annaşmada lääzım belli edilsin tarafların şartları, 

hakları, sorumnukları, hem dä sorumnuunu hem içindekisindä lääzım olsun: 

 а) autsorsing vermesinä uyan funkţiyalar/proţeslär soyun annaması; 

 b) autsorsinga verilän funkţiyaların/proţeslerin yapılması için özel sayı 

hem kalitä istemeklerin annaması, angıları yardım edeceklär notalamaa verilän 

izmetlerin uygunnuunu; 

 c) sımarlayıcının hem mal getirennerin hakları hem sorumnukları, 

alarak hesaba annaşmanın geçerli olmasında uymaa işleyän kanonculaa, 

istemeklerä hem korumak usullarına, angıları düzenneerlär autsorsinga verilän 

funkţiyaları/proţesleri; 

 d) tarafların girişiminä görä annaşmanın iptal etmesi için karar; 

 e) komerţiya saklılıını kuran bilgilerin korunması için karar; 

 f) mal getirenin tarafından annaşmanın sıravardır tamannamasını 

gözetmäk hem herzamankı notalamak için karar, angısı yardım edecek vakıtlan 

kabletmää lääzımnı usulları; 

 g) annaşmanın geçerlilii; 

 h) eer annaşma vakıttan taa ileri iptal edilärsä, izmetlerin verilmesi 

durgunmasın deyni, tarafların hakların hem sorumnukların detalili yazdırması; 

 i) dartışmaları çözmäk sırası; 

 j) başka, geçerli kanonculaa karşı olmayan, durumnar. 

(2) Annaşma paayı taa az funkţiyalar/proţeslär kendi paayından sımarlayan 

kurum içindä hem belli ediler, alarak hesaba paayın sayısını, angısı olȇr imzalanan 

annaşmanın ayırılmaz payı. 
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BÖLÜM III 

 AUTSORSİNG KURULMASI 

 

Statya 7. Sımarlayan kurumun işini kurmak: 

(1) Sımarlayan kurum öndercisi belli eder sorumnu kişiyi autsorserlan 

işbirlii için. 

(2) Sımarlayan kurum diişilmekleri koyȇr, ki organ strukturasını 

optimizaţiya etmää. 

(3) Kurum işçilerin arasında diil lääzım olsun zaametçi, angısının olacek hep 

ölä funkţiyaları, nicä dä annaşmaya görä autsorserın. 

(4) Sımarlayan kurum öndercisi yok nasıl kimseyi alsın boş görevä, 

angısının funkţiyaları/proţesleri verildi autsorsinga.  

(5) Sımarlayan kurum kurȇr uygun durumnarı autsorsinga verilän 

funkţiyalar/proţeslär soyların işinä görä. 

 

Statya 8. Autsorserlerin işini kurmak: 

(1) Autsorserlerin var sorumu, alarak hesaba kanonculuu yayınnamaa saklı 

bilgileri, angılarını onnar üürendi autsorsing zamanında. 

(2) Autsorser lääzım versin sımarlayıcıya hepsi informaţiyayı, angısı baalı 

autsorsinga verilän funkţiyalarlan/proţeslärlän. 

(3) Funkţiyaların/proţeslerin yapılması için sorumnu erli publik önetmäk 

organın hem publik kurumun öndercisi. 

(4) Autsorsing proţesinnän baalı normativ aktların durumnarına uyması için, 

hem dä autsorsinga verilän funkţiyaların/proţeslerin gözetmezi için sorumnu 

sımarlayan kurum. 

 

BÖLÜM IV 

AUTSORSİNGA VERİLÄN FUNKŢİYALAR/PROŢESLÄR YAPILMAK 

EFEKTİVLİİN SORUMU HEM GÖZETMESİ 

 

Statya 9. Efektivliin gözetmesi: 

Autsorsinga verilän funkţiyalar/proţeslär yapılmak efektivliin gözetmesini 

geçirer autsorsinga kendi funkţiyalarını/proţeslerini verän sımarlayan kurumnar, ki 

kontrol etmää autsorserin işini verilän funkţiyanın (izmetin) gerçekleştirilmesini. 

 

Statya 10. Gösterim sisteması: 

(1) Autsorsinga verilän herbir funkţiyası/proţesi için kurulȇr ölçülän hem 

kontrol edilän gösterim sisteması, angısına görä autsorser götürer ayırı bilgilär 

bazasını. 
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(2) Gözetmäk gösterim sisteması lääzım açıklasın autsorsinga verilän 

funkţiyalar/proţeslär sistemanın yapılmasını hem ilerlemesini sayıya hem kaliteyä 

görä. 

(3) Gözetmäk geçiriler herzaman diil taa siirek üç ayda bir kerä. 

(4) Eer autsorsera verilän izmetlerin uuru iisilärsä, kaldırılȇr soruş, ki 

izmetlerin verilmesinä annaşma iptal edilsin. 

(5) Tekliflär, çıkarmaa deyni autsorsingtan funkţiyaları/proţesleri, da vermää 

onnarı tamannamaya bakannık kuvedinä, çıkarılȇrlar iş grupasının toplantısına 

incelemeyä. 

 

 

 

BÖLÜM V 

ÇIKIŞ HEM GEÇİCİ DURUMNAR 

 

Statya 11. İşin başlaması: 

Bu kanon başlȇȇr işini Gagauziyanın ofiţial bületinindä “Ekspres-Kanon” 

tiparlanmasından sora.  

 

Statya 12. Bakannık Komitetin sorumnukları:  

Bakannık Komitetinä bu kanonun tiparlanmasından sora üç ayın içindä:  

a) kendi normativ aktlarını bu kanona görä uydurmaa;  

b) yollamaa Halk Topluşuna kendi tekliflerini, ki geçerli kanonculuu bu 

kanonnan uydurmaa; 

 c) hazırlamaa örnek kararını autsorser seçmenin konkursunu geçirmää deyni. 

d) her yıl, mardın birinädän, yollamaa Gagauziya Halk Topluşuna bilgileri 

bu Kanonun gerçekleştirilmesi için.  

 

 

Gagauziya (Gagauz Eri) 

Başı (Başkanı)                                                                           

 

 

 

Komrat m., _______________ 2020 y. 

 

№ _____________________________ 
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AÇIKLAYICI NOT 

GAGAUZİYA ATB KANONUNA 
 

GAGAUZİYA ATB PUBLİK ÖNETMÄK ORGANNARIN HEM PUBLİK 

KURUMNARIN İŞİNDÄ AUTSORSİNG MEHANİZMASI İÇİN  

 

1. Kanıt  

1.1 Kabletmäk tecili: 

Gagauziya ATB Kanon proekti (ileri- kanon proekti) hazırlandı, alarak 

hesaba ekonomika politikanın, yatırımnar çekmenin, bücet, finans hem regional 

ilerlemenin uurunda Gagauziya Halk Topluşun herzamankı komisiyanın kanon 

kurmak işini, ki gerçekleştirmää Gagauziya kanonculuk normalarını, angıları 

düzenneerlär finans işini. 

Alarak hesaba Moldova Respublikasının Konstituţiyasını: 

“Statya 109. Erli publik önetmenin temel prinţipleri”  

(1) Publik önetmesi administrativ-teritorial birimnerindä temellener erli 

avtonomiya, cümnä izmetlerin daadılması, erli piblik önetmäk kuvetlerin seçimi 

hem erli uurunda önemni soruşlara görä vatandaşlarlar konsultaţiya 

prinţiplerinä”. 

Erli avtonomiya – erli publik önetmäk kuvetlerin hakı hem beceriklii kanona 

görä doorutmaa hem önetmää cümnä işlerin taa büük payını kendi sorumu altında 

hem erli insannarın intereslerindä. 

Erli kuvetlerin garantiyalı erli avtonomiyası – Daadılmak strategiyanın 

gerçekleştirilmesinä görä devlet politika payı, angısı belli eder, ani administrativ 

daadılması geçer temelleneräk bu, Evropa Birliinnän girişimli, prinţiplerä – erli 

avtonomiya prinţipinä hem yardımnık prinţipinä, angısına görä cümnä 

funkţiyaların tamannanması yapılȇr o kuvetlär organnarın tarafından, ani 

bulunȇrlar taa yakın vatandaşlara. 

Lääzım belli etmää, ani, erli publik önetmäk organnarına devlet tarfından 

verilän etkilerdän kaarä, verildi sorumnuk gerçekleştirmää bu organnarın etkilär 

sınırlarında hem organnarın kompetenţiyasına uyar kanonnan koyulu minimal 

kalitä standartlarına görä cümnä hem cümnä-faydalı izmetleri. 

İnsan kaynakların var büük rolu erli publik önetmäk organnarın sorum 

usulların gerçekleştirilmesindä. 

Ancak, erli kuvetlerin karşı geldii en önemni problemaların biri olȇr 

kvalifikaţiyalı insan kaynakların etişmemezlii.  

Genel olan problemaları çözmää deyni teklif ediler kullanmaa eni bir 

instrument – autsorsing, angısı dünnä praktikasında devlet önetmäk diiştirmesindä 

temel akışın biri olȇr.  



 23 

Autsorsing mehanizması aktiv kullanılȇr devlet önetmäk sektorunda sınır 

aşırı devletlerdä (Evropa Birlii devletleri: Velikobritaniya, Germaniya, Şveţiya, 

Slovakiya, Rumıniya, Polşa h.b.; Rus Federaţiyası, Amerika Birleşik Devletleri, 

gün duusu Aziya devletleri h.b.). 

Erli publik önetmäk organnarın işindä autsorsing – publik izmetlerini verän 

subyektlär işin optimizaţiya usulu, neredä, temelleneräk annaşmaya, temel ya da 

yardımcı funkţiyaların/proţeslerin payı tamannamaya veriler yabancı kurumnara, 

onnarın arasında, cümnä kurumnarına da. 

Autsorsing neeti geliştirmää verilän funkţiyaların kalitesini, üüseltmää 

uygunnukları, iisiltmää bücet harçlarını ya da tamannamaa başka efektiv sonuçları, 

kontrol ederäk autsorseri hem koruyarak bu subyektlerdä yüridik sorumu işin 

yapılmaması için ya da diil islää yapılması için. 

Erli publik önetmäk organnarında autsorsing kullanmanın şartları bu: 

– bücet harçlarını küçültmäk tecillii; 

– erli publik önetmäk organnar etkilerin efektivliini kaldırmak; 

– belirli önetmäk uurunnan baalı soruşların çözülmesindä esneklää çalışmak; 

– işlemää kvalifikaţiyalı uzmannarlan, angıların var profesional görgüsü hem 

uygun kompetenţiyaları işin belirli sferalarında; 

– eni önetmäk tehnologiyaların kullanılması. 

Girişimin gerçekleşmesi yardım edecek genişletmää primarların hem 

publik kurumnarın kolaylıklarını: 

- kvalifikaţiyalı yardımnan özel kurumnardan grantların çekmesi; 

- devlet alımnara görä dokumnetlerin hazırlaması; 

- uşak başçalarında, liţeylerdä hem gimnaziyalarda beslenmenin (keytering 

rejimin dä) kurulması; 

- çok insannan sport hem kultura olayların geçirilmesi. 

Butakım, kanonculuk girişimi yardım edecek kullanmaa autsorsing 

mehanizmasını erli kuvetlerin hem publik kurumnarın işindä, ki efektiv 

gerçekleştirmää kendi etkilerini.    

 

1.2 Kanon proektin neeti – erli kuvetlär organnarın hem publik kurumnarın 

ayırı funkţiyaların hem/ya da proţeslerin tamannamak mehanizmasını kurmak, 

geçireräk onnarı autsorsing rejiminä. 

 

1.3 Kanon proektin temel daavaları: 

 çekmää grantları hem bücet dışı kaynakları; 

 erli publik önetmäk organnarın funkţiyalar/proţeslär efektivliin 

üüselmesi;  

 bücet harçların optimizaţiyası;  
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 garantiyalamaa eni tehnologiyaların, özelliklän informaţiya 

tehnologiyaların, kullanılmasını;  

 cümnä izmetlerin kalitesinin hem uygunnuun üüselmesi;  

 önemni hem şindiki bücet harçların azalması;  

 işçilär sayısının optimizaţiyası;  

 autsorsing izmetlär sektorun ilerlemesi. 

 

1.4 Geçerli kanonculuun sistemasında eri – bu kanon proekti uyȇr Moldova 

Respublikası “Gagauziya (Gagauz Eri) özel hak statusu için” kanonun, Gagauziya 

Temel kanonun, hem dä onnarın temelindä kabledilän Gagauziya (Gagauz Eri) 

kanonnarın normalarına.  

 

1.5 Kanon proekti kabletmenin soţial-ekonomika sonuçlar çıkışı. 

Kanonun kabletmesi yardım edecek: 

а) erli kuvetlär organnarın ayırı funkţiyaların hem/ya da proţeslerin 

tamannamak mehanizmasını kurmaa, geçireräk onnarı autsorsinga; 

b) kullanmaa instrumenti, angısı verer kolaylık Gagauziyada erli kuvetlär 

organnarına efektiv işlemää. 

 

2. Normativ aktlar listesi, angılarını, bu kanon proektin kabletmesinnän, 

lääzım kaldırmaa, onnara diişilmekleri ya da eklemeleri koymaa  

Bu kanonun kabletmesinnän diil lääzım olacek normativ aktlarını hem durumnarını 

diiştirmää hem kuvedini kaybedän saymaa. 

 

3. Finans-ekonomika kanıdı 

 Bu kanon proektin gerçekleştirilmesinä diil lääzım olacek başka araçlar, 

çünkü onun hepsi normaları çıkȇrlar geçerli kanonculuktan.  

 

4. Kanon proektin hazırlayannarı 

__________________________________________________________________ 
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Eklenti 3 

 

Örnek   

 

Diil devlet kurumnar için 

informaţiya sayfası 

 

1. Ad; 

2. Registraţiya datası; 

3. Yüridik hem bulunmak adresi; 

4. Organizaţiya-hak forması; 

5.  Kurumun öndercisi için bilgilär; 

6. Cümnä zaametin temel uurları (uşaklık hem analık koruması, 

vatandaşların katılması, gerçekleştirilän proektlär için informaţiya, 

başka); 

7. Kontakt bilgilär: telefonnar, elektron adresi, veb-adresi, başka”. 
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Eklenti 4 

 

     KARAR 

 

Ţivil büceti için 

Örnek kararın 

Olaylanması için 

-------------------------------- 

 

Erli problemaların çözülmesinä, aktiv pay almasına hem erleşmelerin soţial-

ekonomika ilerlemesindä yardım etmesinä vatandaşları katmak neetinnän:  

 

Gagauziya Halk Topluşu kableder bu Kararı. 

 

1. Onaylamaa Ţivil büceti için Örnek kararını, alarak hesaba eklentiyi, 

angısı bu Kararın ayırılmaz payı olȇr. 

2. Teklif etmää ilk uurda erli kuvetlär organnarına onaylamaa Ţivil büceti 

için Örnek kararını. 

3. Bu Karar başlȇȇr işini “Ekspres-Kanon” ofiţial bületindä tiparlanmasından 

sora.  

 

 

 

 

Gagauziya Halk Topluşun 

Başı                                                       

 

 

 

 

 

Komrat m., _______________ 2020 y. 

№ _____________________________ 
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ŢİVİL BÜCETİ İÇİN 

ÖRNEK KARARI 

 

Bölüm I. 

Genel durumnar 

 

1. Ţivil büceti için Örnek kararı (ileri - Karar) kurȇr, vatandaşlarlan teklif 

edili hem Ţivil bücetindän finanslı cümnä interesindä proektlerin teklif etmäk, 

notalamak, seçmäk, gerçekleştirmäk hem gözetmäk sırasını. 

2. Kararda kullanılan annamakların bu maanası var: 

ţivil büceti – erli bücettä ayırılı finans araçları, ki desteklemää vatandaşların 

girişimnerini, angılarını seçti erleşmenin yaşayannarı; 

erli bücetlär – ilk uurda bücetlär, angılarına girer küülär (komunalar) hem 

kasabalar (muniţipiyalar) bücetleri; 

girişim grupası – vatandaş ya da vatandaş grupası, angıları teklif ederlär 

girişim proektini cümnä intereslerindä;  

vatandaş girişimneri – erleşmenin vatandaşlarınnan teklif edilän soţial 

uurunda önemni proektlär; 

yatırım – para formasında benefiţiarın katkısı, grant araçlarını vermäk 

annaşmaya görä grant verennerin ya da başka kabledennerin (yapıcılık kurumun, 

mal getirenin) faydasına. 

3. Bu Kararın neeti kurmaa bücettän finanslanan ţivil girişim proektlerini 

teklif etmää, notalamaa, seçmää, gerçekleştirmää hem gözetmää deyni genel 

kuralları hem işlemneri. 

4. Ţivil büceti vatandaşları demokratik proţeslerinä çekmäk mehanizması, 

ki alıştırmaa erli devlet politikayı erleşmä yaşayannarın dalaplarına hem 

beklemeklerinä. 

5. Ţivil bücetin neeti: erli uurda ţivil cümnenin karar almak proţesinä 

çekmesinnän bücet araçların kullanmak efektivliin üüselmesi hem soţial-

ekonomika ilerlemäk strategiyanın gerçekleştirilmesi için gözetmenin 

kaavilenmesi; ţivil girişimnerin desteklemesi, hem dä erli publik önetmäk 

organnarınnan işbirliin iileşmesi. 

6. Ţivil bücetin daavaları: 

6.1. Kurmaa vatandaşlar hem erli publik önetmäk organnarın arasında eni 

işbirlii mehanizmasını erli soruşlarını çözmää deyni. 

6.2. İnsan katılmasının aktivleşmesi erli problemaların belli etmesindä 

hem onnarın önceliini kurmasında, ki sora bu problemaları çözmää. 

6.3. Teklif etmää vatandaşları açık dialoga erli publik kuvetlär organnarın 

temsilcilerinnän. 
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6.4. Erli kuvetlär organnarı iş açıklıın üüselmesi. 

6.5. Erli kuvetlär organnarına inan üüselmesi. 

6.6. Programalara görä yapılan, insanın pay alması işlerin/izmetlerin 

hazırlamasında, gerçekleştirilmesindä, kalitä kontrolünda hem kabletmesindä, sora 

da obyektlerin bakımında hem korumasında. 

7. Bu Kararın gerçekleştirilmesi için erli bücettä hazırlandı para vermesi 

diil taa az 10 ley 1 kişiyä, alarak hesaba son raport zamanın ofiţial statistika 

bilgilerini. 

8. Girişim grupanın yatırım payı kurȇr diil taa az 20 proţent ţivil 

bücetindän, angısı belli edili ţivil girişim bildirimindä. 

9. Finanslamak veriler bu uurlara: 

9.1 Erleşmenin altyapısı: düzgünnük, cümnä erlerin düzmesi, yol altyapısı h.b. 

9.2 Soţial sferası, kultura hem ekologiya.  

9.3 Üüretim, gençlär hem sport. 

9.4 Erli demokratiya: erli uurda karar kabletmesinä insannarı çekmäk. 

10. Proektin hepsi obyektleri lääzım olsunnar publik mülk predmetlerindän.  

11. Bücettän finans araçları verilmeer özel mülk obyektlerinä hem din 

amaçları için (yapılar, izmetlär), hem dä alış-veriş hem politika amaçları için.    

   

Bölüm II. 

Proekt bildirimin vermesi 

12. Erleşmenin erli publik önetmäk organnarın desteklemesi veriler konkurs 

temelindä ţivil girişim grupalarına. 

13. Ţivil girişimnär gerçekleştirilmesinin mutlak şartı olȇr insannarın pay 

alması onnarın hazırlamasında, kalitä kontrolünda hem yapılı işlerin hem/ya da 

izmetlerin kabletmesindä. 

14. Her yıl fevral ayın 15-nädän primariya bildirer öncelik uurlarda 

konkursun geçirilmesini, angılarına görä girişim grupası var nasıl yollasın kendi 

proekt bildirimnerini. Konkurs geçer, temelleneräk, ayırı erleşmenin erli 

nasaatınnan onaylanan, karara. 

15. Girişim grupası var nicä versin bir ya da birkaç proekt bildirimini.  

16. Herbir ţivil girişiminä eklener listä, neredä belli edili, bu girişimi 

destekleyän, ayırı erleşmenin insannarın sayısından diil taa az 0,5 %-tin (20 

kişidän diil taa az) laabı, adı hem imzaları, hem dä özel fokus-grupalar 

toplantısının protokolu. 

17. Proekt bildirimneri lääzım uysunnar bu şartlara: 

- topluluun problemalarını çözmää deyni erli intereslerä uymak; 

- erli kuvetlär organnarınnan belli edili öncelik hem uur strategiyalarına hem 

programalarına uymak; 
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- bu Kararın 16 punktuna görä imzalarlan listelerin olması; 

- doldurulu birldirim forması; 

- onaylayan dokumentlärlän eklentidä bildirimin uygun bücetin olması. 

18. Hepsi verili hem finaslamaya onaylı ţivil girişimneri tiparlanȇrlar ayırı 

erleşmenin primariyanın ofiţial saytında hem/ya da koyulȇrlar informaţiya 

tablosuna.  

 

Bölüm III. 

Proekt bildirimin notalaması 

19. Ţivil bücet proektlerin seçilmesini, önetmesini hem onnarın 

gerçekleştirilmesinin gözetmesini geçirer, ayırı erleşmenin erli nasaatınnan kurulu, 

ţivil girişimnerin önetmesi için özel komisiya. 

20. Proekt bildirimnerin vermesi için son zamanın belli edilmesindän sora, 

ţivil girişimneri kullanmak komisiyası geçirer kendi toplantısını, ki geçirmää 

bildirimnerin tehnika hem finans notalamasını. 

21. Ţivil bücetin proekt bildirimneri lääzım verilsinnär ayırı yılın mart ayın 

15-nädän elektron hem kiyat formasında. 

22. Aprilin 15-nädän ţivil girişimnerini önetmäk komisiyası geçirer verilän 

bildirimnerin notalamasını. 

23. Lääzımsa, komisiya teklif eder uzmannarı proekt bildirimnerinä sonuç 

hem notalamak verilsin deyni. 

24. Verilän proektlerä komisiya analiz yapȇr bu notalamak şartlarına görä: 

- erli intereslerä hem önceliklerä uymak; 

- cümnä faydalıı (son benefiţiarların sayısı); 

- proektin ortak finanslaması için verilän yatırım payı; 

- gerçekli bücetin verilmesi; 

- diil devlet kurumnarınnan partnörluk; 

- proektin çetinnii; 

- soţial efekti: gösterer soţial yufka insannarın, gençlerin, ihtärların intereslerini, 

soy eşitliin kullanılmasını; 

- proektin enilii hem özgünnüü. 

25. Finanslamaya onaylanan proektlerä görä komisiya kararı tiparlanȇr diil 

taa geç aprilin 30-ndan ayırı erlşemenin primariyanın ofiţial saytından hem/ya da 

koyulȇr informaţiya tablosuna.  

 

Bölüm IV. 

Proekti kullanmasının gözetmesi 

26. Ţivil bücetin önetmäk komisiyası barabar onaylı proektin girişim 

grupasınnan geçirer proekt gerçekleştirmesinin gözetmesini. 
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27. Ţivil girişimin gerţekleştirmäk zamanında Ţivil bücetin önetmäk 

komisiyası hertürlü destekleer onun başarılı gerçekleştirilmesini. 

28. Proektin büceti tarafların kayıllıınnan var nicä diiştirilsin Ţivil 

bücetinnän onaylanan topluma görä. 

29. Proektin gerçekleştirilmesindän sora, komisiya barabar girişim 

grupasınnan gözetim raportunu hazırlȇȇrlar. 

30. Erli bücet tamannamasının raport incelemesini hem onaylamasını 

geçirärkän, temsilci hem etkili organ bakȇr raportu Ţivil bücetin kullanılması için 

dä. 

 

Bölüm V. 

Kontrol hem sorum 

31. Ţivil bücet araçları kullanılȇrlar sade bu Kararlan belli edili amacına 

görä. 

32. Ţivil büceti araçların neetli kullanılmasının kontrolünu geçirer 

Gagauziya ATB Saymak palatası hem ayırı erleşmenin primariya iç ekspertiza 

strukturaları. 

33. Bu Kararın araçları harcamasının uymaması olayında, kabaatlı olannar 

sorumu çekeceklär geçerli kanonculaa görä. 

 

Bölüm VI. 

Çıkış durumnar 

34. Bu Karar başlȇȇr işini Gagauziyanın ofiţial bületinindä “Ekspres-Kanon” 

tiparlanmasından sora. 

35. Ţivil büceti için Karar işini başlȇȇr, diiştiriler hem iptal ediler ayırı 

administrativ-teritorial birimi erli nasaatın tarafından.   

36. Teklif etmää Gagauziya Bakannık Komitetinä, başlayarak yanvar ayın 1-

ndän 2019 y., temel yatırımnarı için harçların diil taa az 10 %-ini daatmaa 

konkursa görä, kullanarak açıklık, efeklivlik hem ţivil cümnesinin katılmak 

prinţipini.   
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AÇIKLAYICI NOT 

Gagauziya Halk Topluşun karar proektinä 

“ŢİVİL BÜCETİ İÇİN ÖRNEK KARARIN ONAYLANMASI İÇİN” 

 

1. Kanıt  

1.1 Kabletmäk tecili: 

 

Gagauziya Halk Topluşun Karar proekti (ileri – girişim) kurulu alarak 

hesaba Gagauziya Halk Topluşun ekonomika politikası, yatırımnar çekmesi, 

finanslar hem regional ilerlemesi herzamankı komisiyanın işini, ki, finans işini 

düzenneyän, Gagauziya kanonculuk normalarını gerçekleştirmää.  

Ţivil büceti doorudulu soţial önemni proektlerin belli etmesinä hem 

gerçekleştirilmesinä, teklif ederäk vatandaşları hem cümnä kurumnarını erli publik 

önetmäk organnarın işinä, ki ayırı administrativ-teritorial birimin erli 

problemalarını çözmää.   

Ţivil büceti için Örnek kararı kurȇr ţivil girişimnerä devlet desteklemäk hem 

finanslamak mehanizmasını, hem dä belli eder erli bücetlerdän finanslanan ţivil 

girişim proektlerini teklif etmää, notalamaa, seçmää, gerçekleştirmää hem 

gözetmää deyni genel kuralları hem işlemneri. 

Ţivil büceti vatandaşları demokratik proţeslerinä çekmäk mehanizması, ki 

alıştırmaa erli devlet politikayı erleşmä yaşayannarın dalaplarına hem 

beklemeklerinä. 

Ţivil bücetin neeti: erli uurda ţivil cümnenin karar almak proţesinä 

çekmesinnän bücet araçların kullanmak efektivliin üüselmesi; soţial-ekonomika 

ilerlemäk strategiyanın gerçekleştirilmesi için gözetmenin kaavilenmesi; ţivil 

girişimnerin desteklemesi, hem dä erli publik önetmäk organnarınnan işbirliin 

iileşmesi. 

 

1.2 Neet – erli problemaların çözmesinä vatandaşların çekmesi, 

erleşmenin hem regionun soţial-ekonomika ilerlemesindä aktiv pay alması hem 

yardımnaması. 

 

1.3 Temel daavalar: 

а) kurmaa vatandaşlar hem erli publik önetmäk organnarın arasında eni 

işbirlii mehanizmasını erli soruşlarını çözmää deyni; 

b) insan katılmasının aktivleşmesi erli problemaların belli etmesindä hem 

onnarın önceliini kurmasında, ki sora bu problemaları çözmää; 

c) teklif etmää vatandaşları açık dialoga erli publik kuvetlär organnarın 

temsilcilerinnän; 
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d) erli kuvetlär organnarı iş açıklıın üüselmesi; 

e) erli kuvetlär organnarına inan üüselmesi; 

f) programalara görä yapılan, insanın pay alması işlerin/izmetlerin 

hazırlamasında, gerçekleştirilmesindä, kalitä kontrolünda hem kabletmesindä, sora 

da obyektlerin bakımında hem korumasında. 

 

1.4 Geçerli kanonculuun sistemasında eri – bu kanon proekti uyȇr 

Moldova Respublikası “Gagauziya (Gagauz Eri) özel hak statusu için” kanonun, 

Gagauziya Temel kanonun, hem dä onnarın temelindä kabledilän Gagauziya 

(Gagauz Eri) kanonnarın normalarına.  

 

1.5 Kanon proekti kabletmenin soţial-ekonomika sonuçlar çıkışı. 

Girişimin kabletmesi verecek kolaylık: 

а) erli problemaların çözmesindä vatandaşların hem erli publik önetmäk 

organnarın arasında işbirliin mehanizmasını kurmaa; 

b) üüseltmää insanın aktivliini erli problemaların bulmasında hem önceliini 

belli etmesindä, ki sora çözmää problemaları; 

c) erli kuvetlär organnarın işinä açıklık hem inan uurunu üüseltmää; 

d) çekmää yatırımnarı erli cümnä problemalarını çözmää deyni. 

 

2. Normativ aktlar listesi, angılarını, bu kanon proektin kabletmesinnän, 

lääzım kaldırmaa, onnara diişilmekleri ya da eklemeleri koymaa  

Bu kanonun kabletmesinnän diil lääzım olacek normativ aktlarını hem 

durumnarını diiştirmää hem kuvedini kaybedän saymaa. 

 

3. Finans-ekonomika kanıdı 

 Bu girişimin gerçekleştirilmesi için lääzım olacek belli erli bücetlerdän 

verilsin para, alarak hesaba 1 kişiyä (teklif ediler diil taa az 10,0 ley) koyulu parayı 

hem yaşayannarın sayısını, angıları yaşȇȇrlar belli administrativ-teritorial 

birimindä. 

 

4. Girişimin hazırlayannarı 

__________________________________________________________________ 

 


