
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 08 » февраль 2018 ел  

 

КАРАР 
 

№ 39/ИК-п 

 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль  

районы Башкарма комитетының яшьләр  

белән эшләү иҗтимагый координацион  

Советы турында 

 
Татарстан Республикасының террорчылыкка каршы комиссиянең утырышы 

(24.10.2017 ел, № ПР-313) беркетмәсе нигезендә эшнең нәтиҗәлелеген арттыру 

максатында Буа муниципаль районының яшьләр сәясәтен үткәрү буенча 

тәкъдимнәр, яшьләр һәм балаларның иҗтимагый берләшмәләре, аларның дәүләт 

хакимияте органнары белән яшьләр проблемаларын хәл итүгә Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Буа муниципаль районы Башкарма комитетында җәмәгать белән эшләү 

буенча яшьләр координацион Советын төзергә. 

2. Буа муниципаль районы Башкарма комитетында иҗтимагый 

координацион Советы турында нигезләмәне расларга. (кушымта №1). 

3. №2 кушымтасы нигезендә яшьләр координацион Советы составын 

расларга. 

4. Яшьләр координацион Советының эшчәнлеген тәэмин итүне Буа 

муниципаль районының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм буенча идарә итүче 

органга тапшырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Буа муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Садретдинова Лилия Назыйм кызына йөкләргә.  

 

Буа муниципаль районы  Башкарма 

 комитеты җитәкчесе                                                        Р.Р.Камәртдинов  

 

 

 

 

 

 

 

Буа  шәһәре 



                                                                                          Кушымта №1 

                                                            Буа муниципаль районы  

                                                            Башкарма  комитеты карары 

                                                           08 февраль 2018-ел 39 нчы/ИК-п 

 

Нигезләмә. 

Буа муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр белән эшләү буенча 

иҗтимагый координацион Советы 

 

1. Гомуми нигезләмәләр. 

1.1. Буа муниципаль районының  җәмәгать  буенча координацион Советы (алга 

таба яшьләр координацион Советы) консультатив – киңәш бирү органы булып тора. 

Буа муниципаль районының дәүләт яшьләр сәясәтен эшләү буенча тәкъдимнәр, 

яшьләр һәм балалар берләшмәләре; аларның дәүләт хакимияте органнары, яшьләр 

структуралары белән яшьләр проблемаларын хәл итү, субъектларда килешенгән 

гамәлләр эшләү һәм бердәм яшьләр сәясәтен терроризм һәм экстремизмны кисәтүгә 

юнәлдерү. 

1.2. Яшьләр координацион Советы  үз эшчәнлеген гамәлгә ашыруда РФ 

Конституциясенә, РФ законнарына, шул исәптән “Иҗтимагый берләшмәләр 

турында” һәм “Дәүләт ярдәме турындагы” Россиядәге яшьләр һәм балалар 

иҗтимгый берләшмәләре, “Яшьләр сәясәте турындагы” ТР Законына, Буа 

муниципаль районы уставына, шулай ук әлеге нигезләмәгә таяна. 

1.3. Яшьләр координацион Советы барлык эш әгъзалары арасында законлылык,  

хәбәрдарлык һәм тигезлек принциплары буенча эшли. 

 

2. Яшьләр координацион Советының максаты һәм бурычлары. 

2.1.Яшьләр координацион Советының максатлары түбәндәгеләр:   

-Буа районында яшьләр белән эшләүне анализлый белү һәм аның өстенлекле 

юнәлешләрен билгеләү; Буа муниципаль  районының иҗтимагый-сәяси 

тормышында турыдан-туры катнашу өчен яшь гражданнарны җәлеп итү. 

- Буа муниципаль  районында яшь кешеләр өчен шартлар тудыру; яшьләр 

проблемаларын хәл итүче максатчан программалар, карарлар, шулай ук социаль – 

икътисади үсеш программасы. 

- Социаль ярдәм, мәдәни, рухи һәм физик яктан үстерү, патриотик тәрбия бирү 

һәм яшьләрдә толерантлык, милләтара һәм динара хөрмәт тәрбияләү. 

2.2. Яшьләр координацион Советы эшчәнлегенең төп бурычлары: 

  Буа муниципаль  районы территориясендә җирле үзидарә органнарын, 

иҗтимагый берләшмәләрне дәүләт хакимияте  органнары белән “аралашуны” 

камилләштерү, консультатив-киңәшмә органнарын оештыру. 

  Дәүләт органнарына һәм җирле үзидарә органнарына, җәмәгать  

оешмаларына, муниципаль  районның мәгариф учреждениеләренә, бүтән 

оешмаларга, социаль яктан әһәмиятле проекларны гамәлгә ашыру. Сәламәт яшәү 

рәвеше, рухи яктан һәм физик яктан үстерү, яшьләргә патриотик тәрбия 

бирү,профилактикалау,терроризм һәм экстримизмны яшьләр арасында булдырмау, 



-тәкъдимнәр әзерләү буенча дәүләт хакимияте эшчәнлеген координацияләү һәм 

аларның структур бүлекчәләренең,җирле үзидарә органнары,иҗтимагый 

берләшмәләр,белем бирү учрежденияләренең,башка барлык оешмаларның милек 

рәвешендә хәл итү яшьләрнең актуаль проблемалары; 

-ведомоствоара хезмәттәшлек,социаль партнерлык һәм яшьләр белән эшләүне 

эффектив тәэмин итү; 

-муниципаль районда барлык кызыксынучы оешмалар һәм иҗтимагый 

берләшмәләр көчләрен берләштерү һәм тормышка ашыру; 

-проблемаларны хәл итү,социаль ярдәм күрсәтү һәм реабилитацияләү,хокук 

бозуларны профилактикалау һәм балигъ булмаганнарны һәм яшьләрне эш белән 

тәэмин итүне канәгатьләндерү өчен шартлар булдыруны тәэмин итү; 

-муниципаль районда яшьләрнең теләкләрен тормышка ашыру өчен шартлар 

тудыру, гражданлык активлыгын үстерүдә ярдәм күрсәтү; 

-яшьләр турында позитив фикер формалаштыру, шул исәптән массакүләм 

мәгълүмат чаралары аша; 

-Буа муниципаль районы яшьләр Советында муниципаль хокукый актларны, 

мөрәҗәгать итүче яшьләр хокукларын һәм аларның эшчәнлеген муниципаль 

берәмлекнең вәкаләтле органы карауга әзерләү буенча комиссияләр төзү; 

-мөрәҗәгать итүче яшьләрнең хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау өчен 

җирле һәм төбәк хокукый актларын әзерләү; 

-Буа муниципаль районы территориясендә яшьләр хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен яклауны гамәлгә ашыруда җәмәгать контролен булдыру; 

-муниципаль район территориясендә яшәүче яшьләрнең хокукларын һәм 

законлы мәнфәгатьләрен яклау; 

-яшьләр арасында агарту һәм аңлату эшләрен арттыруга юнәлдерелгән хокукый 

культура формалаштыру, актив гражданлык позициясе булдыру, милләтара 

мөнәсәбәтләрне камилләштерүгә юнәлгән, экстримизмга каршы торуны тәэмин итү; 

-мониторинг, социологик тикшерүләр үткәрү максатыннан яшьләр арасында 

консультацияләр,семинарлар конференцияләр үткәрү; 

-оештыру сәләтенә ия булган яшьләрне ачыклау, аларда җирле үзидарә 

органнарына резерв өчен лидерлык сыйфатлары үстерү; 

2.3 Яшьләр координацион Советы түбәндәгеләргә хокуклы: 

-куелган бурычларны нәтиҗәле хәл итү өчен консультантлар,экспертлар һәм 

белгечләр оешмалары түгел, ә аның составына керүче: 

-яшьләр координацион Советы аерым мәсьәләләр һәм төп эшчәнлек 

юнәлешләре өчен материаллар үзерли һәм норматив –хокукый актлар буенча алар 

компетенциясенә караган мәсьәләләрне хәл итә; 

-яшьләр координацион Советы Татарстан Республикасында шәһәр 

округларының һәм муниципаль районнарның эш тәҗрибәсен өйрәнү максатында 

дәүләт яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыра. 

 

3. Яшьләр координацион Советы функцияләре. 

3.1. Буа муниципаль районында яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру процессында 

профилактика өлкәсендә һәм экстремизмга, террорчылыкка каршы тору 

юнәлешендә гамәлләрне координацияләү. 



3.2. Буа муниципаль районында экстремизм һәм терроризмга каршы торуга 

юнәлдерелгән килешенгән карарларны һәм гамәлләрне тормышка ашыру 

мәсьәләләре буенча эшләү. 

4. Яшьләр координацион Советының составы һәм тәртибе. 

4.1. Яшьләр координацион Советы әгъзасы булып Буа муниципаль  районы 

территориясендә яшәүче 14 яшьтән 30 яшькә кадәр булган гражданнарның 

түбәндәге категорияләргә караганнары була ала: 

-Татарстан Республикасының район вәкилләре, яшьләр һәм балалар иҗтимагый 

берләшмәләре; 

-муниципаль районның гомуми белем бирү учреждениесе яшьләре; 

-Татарстан Республикасының гомуми Россия яшьләр иҗтимагый оешмалары 

бүлекләре вәкилләре; 

-30 яшькә кадәр булган сәяси партияләр вәкилләре, муниципаль район вәкиллекле 

органы депутатлары. 

4.2.Яшьләр координацион Советы әгъзалары җәмәгать башлангычларында катнаша 

ала. 

4.3. Яшьләр координацион Советы эшчәнлеген Совет рәисе җитәкли. 

4.4. Яшьләр координацион Советы рәисе муниципаль район Башкарма комитеты 

җитәкчесе тәкүдиме белән Яшьләр координацион Советы әгъзалары арасыннан 

раслана. 

4.5. Яшьләр координацион Советы  составы муниципаль район Башкарма комитеты 

карары белән раслана. 

4.6. Яшьләр координацион Советы   әгъзасы була алмый.  

-суд карары нигезендә эшкә яраксыз яки  эшкә яраклы булуы чикләнгән дип 

табылган зат. 

-хөкем ителгән һәм хөкем срогы чыкмаган зат. 

-берничә гражданлык хокукына ия булучы затлар. 

4.7. Яшьләр координацион Советына керү һәм чыгу өчен нигезләмә 

- шәхси язма гариза 

- яшьләр координацион Советы утырышларына регуляр рәвештә катнашмау, чыгу 

өчен җирлек булып тора. 

Бу турыда нигезләмәнең 4.6. пунктларында күрсәтелгән. 

Яшьләр координацион Советыннан әгъза булып торучы затның үлүе.    

 

5. Яшьләр координацион Советының эш тәртибе. 

5.1. Яшьләр координацион Советы эшен Буа муниципаль районының социаль  

мәсьәләләр буенча Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары,  Буа муниципаль 

районының МКУ Яшьләр  эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Буа муниципаль 

районының мәгариф  идарәсе, Буа муниципаль районының мәдәният идарәсе.                                                                          

Дәүләт  советы эшне аерым план нигезендә башкара. Буа муниципаль районының 

социаль мәсьәләләр буенча Башкарма комитеты җитәкчесе һәм аның урынбасары 

хәл итә. 



5.2. Яшьләр координацион Советы утырышлары кирәк булганда оештырыла. 

Ул кимендә 2 елга 1 тапкыр үткәрелергә тиеш. 

5.3. Яшьләр координацион Советы эшен еллык эш планы  нигезендә башкара. 

5.4. Яшьләр координацион Советының эш планы әгъзалар тарафыннан  

тәкъдимнәр кертү юлы белән формалаша һәм Яшьләр координацион Совет 

утырышына раслауга тәкъдим ителә. 

5.5.Эш планы Совет утырышында  рәис тарафыннан раслана. 

5.6. Яшьләр координацион Советы утырышы үткәрү турында көнен, урынын, 

вакытын сәркатип хәбәр итә. Проект тәртибендәге Совет утырышы кимендә 14 көн. 

5.7.Совет утырышы списоктагы әгъзаларның 2/3  өлеше булса, дөрес дип 

санала. 

5.8.Совет утырышы ачык дип игълан ителә. 

5.9. Утырыш нәтиҗәләре утырыш беркетмәсе белән рәсмиләштерелә. 

Беркетмәдә җаваплы сәркатипнең  һәм рәиснең имзасы булырга тиеш. 

5.10. Яшьләр координацион Советы күпчелек тавыш белән кабул ителә,рәис 

яки аның утырышында рәислек итүче тарафыннан имзалана һәм рәсмиләштерелә. 

5.11. Яшьләр координацион Советы мәсьәләләре буенча яшьләр сәясәте Буа 

муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары тарафыннан хәл 

ителә. 

5.12. Яшьләр координацион Советы компетенциясе кысаларында карарларны 

тәкъдим итү характерына ия.  

 

6. Яшьләр координацион Советы рәисе вәкаләтләре. 

6.1. Яшьләр координацион Советы рәисе  Республика җитәкчелеге эшчәнлеген 

гамәлгә ашыра. 

6.2.Рәис Яшьләр координацион Советы әгъзалары арасыннан Яшьләр 

координацион Советы тәкъдиме буенча муниципаль район башкарма комитеты 

җитәкчесе сайлана. 

6.3.  Яшьләр координацион Советы рәисе түбәндәге вәкаләтләрне тормышка 

ашыра: 

1) перспектив һәм агымдагы эшчәнлекне планлаштыра һәм Яшьләр 

координацион Советы планын үтәүне контрольдә тота; 

2) яшьләр координацион Советы утырышларына көн тәртибенә куелган 

мәсьәләләрне карый, проектларны раслый, җитәкчелек әзерли; 

3) яшьләр координацион Советы дәүләт хакимияте органнары белән,региональ 

һәм җирле бүлекләрнең  партияләр, җәмәгать берләшмәләре, шулай ук башка затлар, 

предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар белән мөнәсәбәтләрне  тәкъдим итә; 

4) яшьләр координацион  Советы утырышларын оештыра һәм аларда рәислек 

итә; 

5) яшьләр координацион  Советы рәисе урынбасары секретарь  һәм әгъзаларына 

йөкләмәсен бирә; 

6) яшьләр координацион Советы түбәндәгеләрне тикшереп, карарлар чыгара; 

7)яшьләр координацион  Советы  карарларын, беркетмәләрен, 

мөрәҗәгатьләрен, хатларын һәм сорауларын имзалый; 

8) яшьләр координацион Советының эшче төркемнәре эшчәнлегенә кураторлык 

итә; 



9) яшьләр координацион Советының эшчәнлеге турында мәгълүматны  Буа 

муниципаль районы җирле үзидарә органнарына, яшьләр координацион Советының 

барлык әгъзаларына җиткерә; 

10) яшьләр координацион Советы утырышында үзенең һәм Совет эшчәнлеге 

турында хисап бирә; 

11) яшьләр координацион Советы мәсьәләләрне үз компетенциясе кысаларында 

хәл итә. 

6.4. Яшьләр координацион Советы рәисе вәкаләтләрен вакытыннан алда 

түбәндәге очракларда туктата ала: 

1) яшьләр координацион Советы рәисенең вәкаләтләрен туктату турындагы 

гаризасы нигезендә; 

2) яшьләр координацион Советы рәисенең эшчәнлеге туктатылуы турында 

карар кабул ителә һәм яңа рәисне сайлау утырышының датасы күрсәтелә. 

 

7. Яшьләр координацион Советы әгъзаларының хокуклары һәм 

бурычлары. 

 

7.1.Яшьләр координацион Советы әгъзасы хокуклы: 

- җитәкче органнарга сайлый һәм сайлана ала; 

- яшьләр координацион Советы утырышында  карала торган мәсьәләләр буенча 

тавыш бирү хокукына ия; 

- утырышның  көн тәртибенә  һәм үткәрү тәртибенә тәкъдимнәр кертә ала; 

- яшьләр координацион Советының яңа проект эшләнмәләре карары турында 

мәсьәләгә өстәмәләр кертә ала; 

-мәгълүмати һәм методик ярдәмне дәүләт яшьләр структураларыннан ала ала; 

- яшьләр координацион Советында булган мәгълүматтан файдалана ала; 

- муниципаль районның яшьләр активы күмәк җыелышын оештыруда 

инициатива белән чыга ала. 

7.2. Яшьләр координацион Советы  әгъзасы бурычлы: 

   Россия   Федерациясенең гамәлдәге законнарын, гражданнарның хәле 

турындагы таләпләрне,  Яшьләр координацион Советы турындагы нигезләмәне 

үтәргә;. 

-яшьләр эшчәнлеген  үстерүгә юнәлдерелгән программаларны тормышка 

ашырырга; 

-яшьләр координацион Советы шулай ук эшче төркем  утырышларында  

шәхсән  катнашырга. Утырышка җитди сәбәп буенча килмәү турында рәисне алдан 

кисәтергә; 

-яшьләр координацион Советы рәисе компетенциясе  чикләрендә йөкләмәләрне 

үтәргә; 

-әхлакый һәм этик нормаларны көндәлек тормышта үтәргә; 

-Буа муниципаль районында яшьләр сәясәтенең төп идеясен пропагандаларга. 

             

8. Йомгаклау нигезләмәләре. 

           8.1. Яшьләр координацион  Советын методик – оештыру һәм матди – техник 

яктан   бер елга каралган  смета чыгымнары кысаларында Буа муниципаль районы 

Башкарма комитеты, Буа муниципаль районы яшьләр эшләре һәм туризм идарәсе, 



Буа муниципаль районы Мәгариф идарәсе, Буа муниципаль районы Мәдәният 

идарәсе тәэмин итә. 

          8.2. Әлеге нигезләмәгә  үзгәртүләр кертү Буа муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары белән башкарыла.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 2 

                                                               Буа муниципаль районы  

                                                            Башкарма  комитеты карары 

                                                           08 февраль 2018-ел. 39 нчы/ИК-п 
 

Яшьләр координацион Советы составы 

 
Советның рәисе  –Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр буенча  урынбасары - Л.Н. Садретдинова; 

Совет рәисенең урынбасары  - Буа муниципаль районы Яшьләр эшләре , спорт һәм  

и туризм идарәсе җитәкчесе - Л.М. Садыйков;  

Совет рәисенең урынбасары -  Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары – Мәгариф идарәсе җитәкчесе  - И.Ф. Ханбиков; 

Комиссиянең сәркатибе – «Буа дулкыннары» корреспонденты  - Садыйкова И.И. 

 

Совет әгъзалары: 

Козырева Г.Ф. – Буа муниципаль районы Яшьләр эшләре , спорт һәм  и туризм 

идарәсе җитәкчесе урынбасары ; 

Камалова Л.Р. – ТР ХЯМ һәм СЯ Буа муниципаль районында социаль яклау бүлеге 

җитәкчесе; 

Македонская Н.А. - Буа муниципаль районы мәгариф идарәсе җитәкчесе 

урынбасары; 

Гыймранов Р.Ж. - Буа муниципаль районы мәдәният идарәсе җитәкчесе; 

Сафин Э.Н. – ТР Буа шәһәренең мәктәптән тыш эшләр үзәге директоры; 

Камалетдинов Г.А. –ТРК «Буа дулкыннары», «Байрак» («Знамя», «Ялав») 

газетасының баш редакторы; 

Булатова А.М. –“Бердәм Россия Яшь Гвардия” Бөтенроссия хәрәкәтенең төбәк 

бүлеге җитәкчесе;  

Мифтахетдинов Ю.Р. – Буа ветеринария техникумының студентлар оешмасы рәисе; 

Смирнов Р.А. – Буа муниципаль районы «Центр ФООП «Форпост-Правопорядок» 

методисты; 

Җәләлов И.Г. –Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль 

мәсьәләләр буенча урынбасары ярдәмчесе ; 

Фәсхетдинов С.Р. –КВНның зона лигалары буенча җитәкчесе, Буа муниципаль 

районы ”Чисто будет” экология оешмасы җитәкчесе, шәһәр студентлар 

оешмасының үзидарә секторы рәисе. 

    

   

 

 

  


