
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 КАРАР 

 

 2017 ел,  15 май   № 282 

 г. Казань  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сында елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика кон-

курсы турында» 2015 ел, 1 июнь, 391 нче 

карары белән расланган «Татарстан 

Республикасында елның иң яхшы 

территориаль иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсы турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика конкурсы ту-

рында» 2015 ел, 1 июнь, 391 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2016 ел, 13 сентябрь, 636 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган «Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика конкурсы турындагы нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

III бүлектә: 

3.7 нче пунктның икенче абзацында «Конкурста катнашу турындагы» сүзләрен 

«Конкурсның I этабында катнашу турындагы» сүзләренә алмаштырырга; 

3.10 нчы пунктка түбәндәге эчтәлекле яңа икенче абзац өстәргә: 

«әлеге Нигезләмәнең 2
1
 нче кушымтасына ярашлы рәвештәге форма буенча 

Конкурсның II этабында катнашу турында гариза.»; 

әлеге Нигезләмәгә 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

әлеге Нигезләмәгә 2 нче кушымтада: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзи-

дарәсе» республика конкурсының I этабында да катнашу турында гариза»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
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«Тапшырылган мәгълүматның дөреслеген раслыйм.»; 

әлеге Нигезләмәгә 3 нче һәм 4 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

«Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый 

үзидарәсе» республика конкурсы турындагы нигезләмәгә 2
1
 нче кушымта өстәргә 

(карарга теркәлә). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 
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«Татарстан Республикасында 

елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсы турындагы 

нигезләмәгә 1 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 май, 282 нче карары 

редакциясендә) 

 

 

Территорияләрендә территориаль иҗтимагый үзидарәләр эшли торган 

муниципаль берәмлекләрнең конкурс төркемнәре 

 

Төркемнәр Муниципаль берәмлек исеме 2016 елның  

1 гыйнварына  

территориаль 

иҗтимагый үзи-

дарәләр саны  

Заявкаларның 

максималь 

саны 

1 2 3 4 

I төркем –  

шәһәр округлары 

Казан шәһәре 54 27 

Чаллы шәһәре  76 38 

Барлыгы 130 65 

II  төркем –  

халкы саны  

60 мең кешедән 

артык булган 

шәһәр җирлекләре 

Әлмәт шәһәре 36 18 

Бөгелмә шәһәре 4 2 

Алабуга шәһәре 8 4 

Зеленодольск шәһәре 4 2 

Лениногорск шәһәре 13 6 

Түбән Кама шәһәре 26 13 

Чистай шәһәре 8 4 

Барлыгы 99 49 

III төркем – халкы 

саны 60 мең ке-

шедән әзрәк бул-

ган шәһәр җир-

лекләре һәм авыл 

җирлекләре  

Әгерҗе шәһәре 4 2 

Азнакай шәһәре 13 6 

Азнакай муниципаль 

районы составына керә 

торган Актүбә штп. 

4 2 

Арча шәһәре 3 2 

Баулы шәһәре 5 3 

Бөгелмә муниципаль 

районы составына керә 

торган Карабаш штп. 

4 2 

Буа шәһәре 1 1 

Әгерҗе шәһәре 6 3 
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1 2 3 4 

 Алабуга муниципаль 

районы составына керә 

торган Танай, Костенеево 

авыл җирлекләре 

2 1 

Зәй шәһәре 6 3 

Зеленодольск муниципаль 

районы составына керә 

торган Васильево штп., 

Карамалы Тау штп.  

4 2 

Аксубай муниципаль 

районы составына керә 

торган Иске Илтерәк авыл 

җирлеге  

5 3 

Кама Тамагы муниципаль 

районы составына керә 

торган барлык шәһәр һәм 

авыл җирлекләре 

20 10 

Кукмара муниципаль 

районы составына керә 

торган Кукмара шәһәре 

4 2 

Лаеш муниципаль районы 

составына керә торган Лаеш 

шәһәре, Столбище, Габи-

шево авыл җирлекләре  

7 4 

Мамадыш муниципаль рай-

оны составына керә торган 

Мамадыш шәһәре, Красно-

горский авыл җирлеге  

15 8 

Менделеевск шәһәре 5 3 

Минзәлә шәһәре 5 3 

Түбән Кама муниципаль 

районы составына керә 

торган Кама Аланы штп. 

2 1 

Яңа Чишмә муниципаль 

районы составына керә 

торган Яңа Чишмә авыл 

җирлеге  

1 1 
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__________________________ 

 

1 2 3 4 

 

Нурлат муниципаль районы 

составына керә торган 

Нурлат шәһәре, Мамык, 

Төрнәс авыл җирлекләре  
13 6 

Болгар шәһәре 1 1 

Тәтеш шәһәре 5 3 

Барлыгы 135 72 

                                                                       Барысы 364 186 



 

«Татарстан Республикасында 

елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсы турындагы нигезләмәгә 

3 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 май, 282 нче карары 

редакциясендә) 
 

    Форма 
 

Татарстан Республикасы _____________________ 

муниципаль районының (шәһәр округының)  

территориаль иҗтимагый үзидарәсе эшчәнлеге турында мәгълүмат 

 

I. ТИТУЛ БИТЕ 

 

1. Территориаль иҗтимагый үзидарә исеме  

2. Территориаль иҗтимагый үзидарә 

урнашкан урынның адресы 

 

3. Территориаль иҗтимагый үзидарә 

җитәкчесенең Ф.И.Ә.И. һәм вазыйфасы 

 

4. Кәрәзле телефоны  

5. Эш телефоны, факс  

6. E-mail  

7. Территориаль иҗтимагый үзидарәне 

оештыру көне 

 

8. Конкурс турында нинди чыганактан 

белдегез (массакүләм мәгълүмат 

чарасыннан булса, исемен күрсәтегез) 

 

 

Әлеге белешмәләр белән тапшырылган мәгълүматның дөреслеген һәм «Татарстан 

Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсында катнашырга әзер булуыбызны раслыйбыз.  

 
Территориаль иҗтимагый үзидарә  

җитәкчесе ______________________   _______________________________ 
    (имзасы)                          (имзаның аңлатмасы) 
«___» ___________ 20__ ел. 

 

М.У. (булган очракта) 
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II. ГОМУМИ БЕЛЕШМӘЛӘР 

 

Күрсәткеч исеме Үлчәү 

берәмлеге 

Мәгънәсе 

Йортлар саны   

Урамнар саны   

Территориаль иҗтимагый үзидарә 

советы әгъзалары саны  

кеше  

Территориаль иҗтимагый үзидарә 

территориясендә яшәүчеләр саны 

кеше  

Чикләрендә территориаль иҗтимагый 

үзидарә гамәлгә ашырыла торган терри-

тория мәйданы 

кв.метр  

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬ ИҖТИМАГЫЙ ҮЗИДАРӘ ЭШЧӘНЛЕГЕНӘ 

ТАСВИРЛАМА  

(агымдагы һәм үткән елларга) 

 

Барлык формалар электрон рәвештә тутырыла. Кулдан тутырылган формалар 

Конкурста катнашуга кертелми.  

Әлеге бүлекнең күләме 5 биттән артмаска тиеш.  

 

1. Территориаль иҗтимагый үзидарә 

территориясендә яшәүче халык белән 

эшләү ни рәвешле оештырылганын 

тасвирлагыз 

Үткәрелгән җыелышлар, советлар, 

конференцияләр һәм башкалар саны һәм 

аларда карап тикшерелә торган 

мәсьәләләр. Санап үткән чараларның 

нәтиҗәлелеге 

2. Территориаль иҗтимагый үзидарә 

территориясендә яшәүче граждан-

нарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү 

ни рәвешле оештырылганын тасвир-

лагыз 

Кертелгән мөрәҗәгатьләр саны, 

шулардан уңай хәл ителгәннәре. 

Мөрәҗәгатьләрнең төп темалары 

3. Төрле дәрәҗәдәге хакимият орган-

нарына территориаль иҗтимагый 

үзидарә башлангычы буенча 

әзерләнгән тәкъдимнәр 

Җибәрелгән тәкъдимнәр, закон чыгару 

инициативалары исемлеге һәм, раслый 

торган документларны теркәп, әлеге 

тәкъдимнәр буенча эш нәтиҗәләре (хәл 

ителгәннәр саны) 
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4. Территориаль иҗтимагый үзидарә-

нең төрле дәрәҗәдәге хакимият ор-

ганнары белән үзара хезмәттәшлеге 

ни рәвешле оештырылганын һәм 

территориаль иҗтимагый үзидарә 

әгъзаларының төрле дәрәҗәдәге ха-

кимият органнары каршындагы 

киңәшмә органнары эшчәнлегендә 

ни рәвешле катнашуларын тасвирла-

гыз 

Киңәшмә органнары очрашулары саны 

һәм аларда карап тикшерелә торган 

мәсьәләләр. Санап үткән чараларның 

нәтиҗәлелеге 

5. Территориясендә эшли торган төрле 

милек формаларындагы оешмалар 

белән территориаль иҗтимагый үзи-

дарәнең үзара хезмәттәшлеге ни 

рәвешле оештырылганын күрсәтегез 

Социаль яклау учреждениеләре, Россия 

Федерациясе Пенсия фондының тиешле 

бүлекләре, иҗтимагый оешмалар, идарә 

итүче компанияләр, яшәү урыны буенча 

белем бирү оешмалары һәм яшүсмерләр-

яшьләр клублары, коммерциячел 

компанияләр, индивидуаль эшмәкәрләр 

һ.б. белән хезмәттәшлек ничек 

оештырылганын тасвирлагыз. Раслый 

торган документларны теркәп, әлеге 

органнар белән хезмәттәшлек итү 

турындагы документлар (килешүләр, 

беркетмәләр, йөкләмәләр, җирле үзидарә 

органнары карарлары һ.б.) санын 

күрсәтегез 

6. Территориаль иҗтимагый үзидарә-

нең эшчәнлеген тасвирлагыз 

 

Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

эшчәнлеген түбәндәге юнәлешләр буенча 

тасвирларга кирәк: физик культура һәм 

спортны үстерү, ялны һәм массакүләм 

ялны оештыру, гражданнарның аерым 

категорияләренә ярдәм күрсәтү, тарихи 

һәм мәдәни мирасны саклау, туризмны 

үстерү, территорияне төзекләндерү, 

иҗтимагый контроль, табигатьне саклау, 

экологик куркынычсызлык һ.б. Һәр 

юнәлеш буенча үткәрелгән чаралар санын 

күрсәтегез. Фотоматериаллар теркәп, 

аеруча әһәмиятле чараларның конкрет 

мисалларын китерегез һәм нинди 

нәтиҗәләргә ирешә алганыгызны 

күрсәтегез 
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7. Территориаль иҗтимагый үзидарә-

нең үз эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 

бюджеттан тыш чаралар җәлеп итү 

буенча эш тәҗрибәсен күрсәтегез 

Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

нинди чыганаклардан, нинди күләм-нәрдә 

һәм нинди эшчәнлекне гамәлгә ашыруга 

бюджеттан тыш акча җәлеп итүен, әлеге 

чараларның территориаль иҗтимагый 

үзидарәгә нинди формада бирелүен 

тасвирлагыз 

8. Территориаль иҗтимагый үзидарә үз 

эшчәнлеген һәм казанышларын 

яктырту белән ничек шөгыль-

ләнгәнен тасвирлагыз 

Массакүләм мәгълүмат чараларында 

басмалар, видеорепортажлар санын 

күрсәтегез. Басмалар күчермәләрен, ин-

тернет-ресурсларга сылтамалар һәм 

башкаларны теркәгез 

9. Территориаль иҗтимагый үзидарә-

нең башка эшчәнлеге 

 

 

Кушымталар: территориаль иҗтимагый үзидарәнең уставы күчермәсе; территори-

аль иҗтимагый үзидарә башкарган эшне раслый торган һәм аның 

казанышларын дәлилли торган өстәмә материаллар (хокукый 

актлар, шартнамәләр, сметалар, программалар, кушымталар, түләү 

йөкләмәләре күчермәләре, фотографияләр, газета басмалары, граж-

даннар мөрәҗәгатьләре журналы, җаваплар күчермәләре, террито-

риаль иҗтимагый үзидарә эше турында анда яшәүче халыкның һәм 

башка затларның бәяләмәләре). 

 

 

_______________________ 

 

 



 

«Татарстан Республикасында 

елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсы турындагы нигезләмәгә 

4 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 май, 282 нче карары 

редакциясендә) 

 

 

«Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзи-

дарәсе» республика конкурсында катнашуга территориаль иҗтимагый 

үзидарәләрнең заявкаларын бәяләү критерийлары 

 

 

Т/с Критерий Билгеләнгән балл 

1.  Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

халык мөрәҗәгатьләре белән эшләве 

(уңай хәл ителгән мөрәҗәгатьләр 

саны/гомуми мөрәҗәгатьләр саны х 100 

%) 

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 

 

2.  Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

халык белән эшләве (үткәрелгән 

җыелышлар, советлар, конференцияләр 

һ.б. саны, санап үтелгән чараларның 

нәтиҗәлелеге)  

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 

3.  Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

физик культура һәм спорт өлкәсендә 

эшчәнлеге (үткәрелгән чаралар саны, 

чаралар исемлеге, раслый торган 

документлар – фотоматериаллар/ 

презентацияләр/ басмалар) 

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 

4.  Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

мәдәни-массакүләм эшчәнлеге 

(үткәрелгән чаралар саны, чаралар 

исемлеге, раслый торган документлар – 

фотоматериаллар/ презентацияләр/ 

басмалар) 

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 

5.  Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

социаль яктан ким категориядәге 

гражданнарга ярдәм итү эше (үткәрелгән 

чаралар саны, чаралар исемлеге, раслый 

торган документлар – фотоматериаллар/ 

презентацияләр/ басмалар). 

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 
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Халыкның социаль яктан ким 

төркемнәре– керемнәре түбән дәрәҗәдә 

булган, социаль яктан якланмаган халык 

катламнары, гражданнар, гаиләләр. 

Башлыча аларга өлкән ялгыз кешеләр, 

инвалидлар, күп балалы һәм тулы 

булмаган гаиләләр, шулай ук 

туендыручысын югалткан гаиләләр, 

керемнәре яшәү минимумыннан түбән 

булган затлар керә 

6.  Территорияне төзекләндерү һәм 

яшелләндерү өлкәсендәге эшчәнлекне 

гамәлгә ашыру (өмәләр, экологик 

акцияләр һәм яшелләндерү буенча башка 

чаралар үткәрү, аларның исемлеге, 

раслый торган документлар – 

фотоматериаллар/ презентацияләр/ 

басмалар) 

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 

7.  Территориаль иҗтимагый үзидарә эш-

чәнлеген һәм казанышларын массакүләм 

мәгълүмат чараларында яктырту 

(басмалар һ.б. саны, басмаларның 

күчермәләре, интернет-ресурсларга 

сылтамалар, видеоматериаллар, башка 

раслый торган документлар) 

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 

8.  Территориаль иҗтимагый үзидарәнең 

җәмәгать тәртибен һәм янгын 

куркынычсызлыгын саклауда катнашуы 

(ирекле халык дружинасы, тәртип саклау 

буенча җәмәгать пункты һ.б. белән уртак 

чаралар рәвешендә хезмәттәшлек итү, 

тәртип саклау буенча җәмәгать 

пунктлары һәм балигъ булмаганнар 

эшләре буенча комиссияләр вәкилләренең 

янгын куркынычсызлыгы чараларында 

катнашуы, раслый торган материаллар) 

Иң зур күрсәткеч – 10 балл, иң 

кечкенә күрсәткеч – 1 балл 

 

 

_________________________ 

 

 



 

«Татарстан Республикасында 

елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсы турындагы нигезләмәгә 
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 нче кушымта  

 

           Форма 

 

«Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсының II этабында катнашу турында  

ГАРИЗА 

 

 

Татарстан Республикасы ______________________________________________  
(муниципаль район/шәһәр округы исеме) 

муниципаль районы (шәһәр округы) башкарма комитеты дәгъвачы 

________________________________________________________________________ 
(территориаль иҗтимагый үзидарә исеме) 

материалларын «Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика конкурсының II этабында катнашуга җибәрә.  

 

 

  Тапшырылган мәгълүматның дөреслеген раслыйм: 

 

Татарстан Республикасы 

 _________________________________  
 (муниципаль район/ шәһәр округы исеме)  
 

муниципаль районы (шәһәр округы)  

Башкарма комитеты җитәкчесе 

 

 

Ф.И.Ә.и. ____________________________________         _____________________ 
                                                                                                                                (имза) 

 

«___»___________ 20___ ел. 

 

 
М.У. (Башкарма комитет) 

                                           

Заявканы алу көне:  

Заявканың саны: 

 

 

 

_______________________ 


