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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Советының 2010 елның 3 

декабрендәге «Питрәч муниципаль районы муниципаль учреждениеләрен булдыру, 

үзгәртеп кору, тибын үзгәртү һәм бетерү тәртибен раслау, шулай ук Питрәч муниципаль 

районы муниципаль учреждениеләре уставларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү 

турында» 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре 

турында» 2011 елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр 

кертү хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 465-ФЗ номерлы Федераль законны 

гамәлгә ашыру максатларында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Советы карар кабул итте: 

1. Питрәч муниципаль районы муниципаль учреждениеләрен төзү, үзгәртеп 

кору, тибын үзгәртү һәм бетерү, шулай ук Питрәч муниципаль районы муниципаль 

учреждениеләре уставларын раслау һәм Питрәч муниципаль районы Советының 

2010 елның 3 декабрендәге 19 номерлы карары белән расланган аларга үзгәрешләр 

кертү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

«Муниципаль учреждениеләрне бетерү» V бүлеккә киләсе эчтәлектә 37.1 

пунктын өстәргә.: 

«37.1. Медицина оешмалары, сәламәтлек саклау өлкәсендә Россия 

Федерациясе законнарында каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып, граждан 

законнарында билгеләнгән тәртиптә бетерелә. 

 Җирле үзидарә органы карамагындагы медицина оешмасына карата аны 

бетерү турында Карар кабул итү, аның аерымланган бүлекчәсенең эшчәнлеген 

туктату турында Карар кабул итү Россия Федерациясе субъекты дәүләт 

хакимиятенең башкарма органы тарафыннан төзелә торган һәм аның составына 

Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) 

органы вәкилләре керә торган мондый карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү буенча 

Комиссиянең уңай бәяләмәсе нигезендә гамәлгә ашырыла, территориясендә 

медицина оешмасы яисә аның аерым бүлекчәсе, медицина оешмасын, медицина 

профессиональ коммерцияле булмаган оешмаларын гамәлгә куючы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы, «Россия Федерациясендә гражданнарның 

сәламәтлеген саклау нигезләре турында» 2011 елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ 

номерлы Федераль законның 76 статьясындагы 3 өлешендә күрсәтелгән медицина 

һөнәри коммерциячел булмаган оешмалары һәм сәламәтлек саклау өлкәсендә 

гражданнарның хокукларын яклау буенча иҗтимагый берләшмәләр урнашкан 

Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең башкарма органы. Мондый 



карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләүне үткәрү тәртибе, әлеге бәяләү критерийларын 

да кертеп, шулай ук мондый карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү һәм аның 

бәяләмәләрен әзерләү буенча комиссия төзү тәртибе Россия Федерациясе субъекты 

дәүләт хакимиятенең башкарма органы тарафыннан билгеләнә. 

Авыл торак пунктында урнашкан җирле үзидарә органына караган бердәнбер 

медицина оешмасына карата аны бетерү, аның аерымланган бүлекчәсенең 

эшчәнлеген туктату турында Карар кабул итү әлеге пунктның 2 абзацы белән, әлеге 

авыл җирендә яшәүчеләрнең әлеге медицина оешмасын гамәлгә кую вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы тарафыннан оештырыла торган иҗтимагый 

(гавами) тыңлаулар нәтиҗәләре буенча чагылдырылган фикерен исәпкә алып 

гамәлгә ашырыла. Әлеге өлештә каралган Иҗтимагый (гавами) тыңлаулар үткәрү 

һәм аларның нәтиҗәләрен билгеләү тәртибе “Россия Федерациясендә иҗтимагый 

контроль нигезләре турында” 2014 елның 21 июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә медицина оешмасын гамәлгә куючының вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы җирле үзидарә органы тарафыннан билгеләнә.». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (http:pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) «Интернет мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.    

 

 


