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КАРАР

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районында террорчылыкка каршы комиссия 
Нигезләмәсен һәм Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районында террорчылыкка 
каршы комиссия Регламентын раслау хакында

«Террорчылыкка каршы көрәш турында»гы 2006 елның 6 мартындагы 35- 
ФЗ номерлы Федераль законның 5 статьясының 4 өлеше, «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»гы 
2003 елның 6 октябрендәге 1Э1-ФЗ номерлы Федераль законның 6 статьясының 
4 өлеше, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Уставы, Татарстан 
Республикасы терроризмга каршы комиссиясенең 2018 елның 25 августындагы 
ПР-212 номерлы Карары нигезендә, Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында террорчылыкка 
каршы комиссия турындагы Нигезләмәне расларга (теркәлә).

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында террорчылыкка 
каршы комиссия Регламентын расларга (теркәлә).

3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында террорчылыкка 
каршы комиссия составын расларга (теркәлә).

4. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 
http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча Татарстан Республикасы хокукый 
мәгълүматлар рәсми порталында һәм (http://saby.tatarstan.ru) адресы буенча Саба 
муниципаль районы рәсми сайтында бастырып чыгарырга.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем өстемдә калдырам.

Саба муни: 
районы Бй1 Р.Н. Минниханов

mailto:saba@tatar.ru
http://www.sabv.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://saby.tatarstan.ru
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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында 
террорчылыкка каршы комиссия турында 

Нигезләмә

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында террорчылыкка 
каршы комиссия (алга таба - Комиссия) башкарма хакимиятнең федераль 
органнарының территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнарының һәм муниципаль берәмлек территориясендә 
терроризмны профилактикалау буенча җирле үзидарә органнарының үзара 
хезмәттәшлеген оештыру, шулай ук аның чагылышлары нәтиҗәләрен 
минимальләштерү һәм (яки) бетерү һәм Татарстан Республикасында 
Террорчылыкка каршы комиссия карарларын гамәлгә ашыру өчен оешкан 
коллегиаль орган булып тора.

2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, 
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе 
Президенты указлары һәм боерыклары, Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карарлары һәм боерыклары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, Татарстан 
Республикасында Милли террорчылыкка каршы комитет һәм АТК карарлары, 
шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.

3. Вазыйфасы буенча Комиссия рәисе итеп муниципаль район башлыгы 
билгеләнә.

4. Комиссиянең төп бурычлары булып федераль башкарма хакимият 
органнарының территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнарының терроризмны 
профилактикалау буенча үзара хезмәттәшлеген оештыру, аның 
чагылышларының нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару, 
шулай ук Татарстан Республикасында муниципаль берәмлек территориясендә 
АТК карарларын гамәлгә ашыру тора.

5. Комиссия түбәндәге төп функцияләрне башкара:
а) муниципаль район (шәһәр округы) территориясендә терроризмны 

профилактикалау, шулай ук аның күренешләрен нәтиҗәләрен минимальләштерү 
һәм (яки) бетерү буенча чаралар үткәрү.

б) федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары 
бүлекчәләре, башкарма хакимият органнары һәм җирле үзидарә органнары 
гамәлләренең килештерелгәнлеген тәэмин итү:



терроризмны профилактикалау өлкәсендә муниципаль программаларны 
эшләү һәм гамәлгә ашыру, шулай ук аның чагылышлары нәтиҗәләрен 
минимальләштерү һәм (яки) бетерү өлкәсендә муниципаль программаларны 
эшләү һәм гамәлгә ашыру; терроризмның асылын һәм аның иҗтимагый 
куркынычлыгын аңлату буенча мәгълүмати-пропаганда чараларын үткәрү, 
шулай ук гражданнарның терроризм идеологиясен кабул итмәүне 
формалаштыруда; җирле үзидарә органнарының терроризмны профилактикалау 
чараларында, шулай ук федераль башкарма хакимият органнары һәм (яки) 
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан 
оештырыла торган аның чагылышлары нәтиҗәләрен минимальләштерүдә һәм 
(яки) бетерүдә катнашуы;

в) муниципаль милектә булган яки җирле үзидарә органнары карамагында 
булган объектларның (территорияләрнең) террорга каршы яклануына карата 
таләпләрне үтәүне тәэмин итү буенча чаралар үткәрү;

г) Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия гамәлгә 
ашыра торган терроризмга каршы көрәш өлкәсендәге хәлгә йогынты ясый 
торган сәяси, социаль-икътисадый һәм башка процессларга мониторинг ясауда 
катнашу;

д) комиссия карарларын үтәүне контрольдә тоту;
е) Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия 

карарларын җирле үзидарә органнары тарафыннан үтәүне оештыру.
6. Комиссия үзенә йөкләнгән бурычны хәл итү өчен тубәндәгеләргә 

хокуклы:
а) үз компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча карарлар кабул итәргә;
б) федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары 

бүлекчәләреннән (вәкилләреннән), Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, иҗтимагый 
берләшмәләрдән, оешмалардан (милек формасына бәйсез рәвештә) һәм 
вазыйфаи затлардан кирәкле материалларны һәм мәгълүматны соратып алырга;

в) Комиссия компетенциясенә кертелгән мәсьәләләрне өйрәнү өчен эшче 
төркемнәр булдырырга;

г) комиссия эшендә катнашу өчен вазыйфаи затларны һәм башкарма 
хакимият федераль органнарының территориаль органнары бүлекчәләре, 
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә 
органнары белгечләрен, шулай ук аларның җитәкчеләре белән килешү буенча 
оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр вәкилләрен җәлеп итәргә;

д) Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссиясендә 
каралуны таләп итүче мәсьәләләр буенча билгеләнгән тәртиптә тәкъдимнәр 
кертергә.

7. Комиссия үз эшен район территориясендә террорчылык актын яисә аны 
башкаруга турыдан-туры куркыныч тудыручы гамәлләрне туктату буенча 
беренчел чараларны гамәлгә ашыру өчен төзелгән муниципаль райондагы 
оператив төркем белән берлектә төзи.



8. Комиссия үз эшчэнлеген Татарстан Республикасында 
террорчылыкка каршы комиссия рәисе раслаган регламент нигезендә планлы 
нигездә гамәлгә ашыра.

9. Комиссия Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы 
комиссиясен ярты елга бер тапкырдан да ким булмаган эшчәнлек нәтиҗәләре, 
шулай ук Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия рәисе 
билгеләгән тәртиптә үткәрелгән утырышлар нәтиҗәләре турында хәбәр итә.

10. Комиссия карарларын гамәлгә ашыру өчен муниципаль хокукый 
актлар чыгарылырга мөмкин.

11. Комиссия эшчэнлеген оештыру һәм матди-техник яктан тәэмин итү 
комиссия секретарен билгеләү юлы белән муниципаль район башлыгы 
тарафыннан оештырыла.

12. Комиссия Секретаре:
а) комиссиянең эш планнары, комиссиянең карарлары һәм комиссиянең 

эшчәнлеге нәтиҗәләре турында отчет проектларын әзерли;
б) Комиссиянең утырышларын әзерләүне һәм үткәрүне тәэмин итә;
в) комиссия карарларындагы йөкләмәләрне үтәүне контрольдә тота;
г) муниципаль район территориясендә террорчылыкны профилактикалау 

өлкәсендәге вәзгыятьне үстерүгә йогынты ясаучы мәгълүмат җыю, туплау, 
гомумиләштерү һәм анализлау, иҗтимагый-сәяси, социаль-икътисадый һәм 
башка процесслар турында мәгълүмат материалларын әзерләү эшен оештыра;

д) комиссиянең Татарстан Республикасының террорчылыкка каршы 
комиссиясе һәм аның аппараты белән хезмәттәшлекне тәэмин итә;

е) комиссиянең эш төркемнәре эшчэнлеген тәэмин итә;
ж) комиссиянең эшен оештыра.
13. Комиссия әгъзалары бурычы:
комиссия, комиссия рәисе карарлары нигезендә яисә комиссия 

әгъзаларының тәкъдимнәре буенча комиссия каравына чыгарыла торган 
мәсьәләләрне әзерләүне оештыру; үз вазыйфаи вәкаләтләре кысаларында 
комиссия карарларын үтәүне оештыру; әлеге органның комиссия һәм аның 
сәркәтибе белән үзара хезмәттәшлеген оештыру өчен җаваплы вазыйфаи зат 
яисә бүлекчә компетенция чикләрендә билгеләү.

14. Комиссия әгъзалары хокуклары:
Комиссия эшчәнлегенә кагылышлы документлар һәм материаллар белән 

танышырга;
комиссия утырышларында чыгыш ясарга, Комиссия компетенциясенә 

керә торган мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр кертергә һәм, кирәк булган очракта, 
әлеге мәсьәләләр буенча тавыш бирүне уздыруны таләп итәргә; комиссия 
карары белән килешмәгән очракта, утырыш беркетмәсендә чагылдырып язмача 
аерым фикерен белдерергә; Комиссия утырышларында тавыш бирергә.

15. Комиссия үз исеме белән бланкка ия.
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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районындагы 
террорчылыкка каршы комиссиясе 

Регламенты

1. Төп нигезләмәләр
1. Әлеге регламент Саба муниципаль районында (алга таба — Комиссия) 

террорчылыкка каршы комиссиянең комиссия турында нигезләмәдә 
беркетелгән вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча эшчәнлеген оештыруның 
гомуми кагыйдәләрен билгели.

2. Комиссиянең төп бурычы һәм функцияләре комиссия турында 
Нигезләмә белән билгеләнгән.

2. Комиссия эшен планлаштыру һәм оештыру
3. Комиссия үз эшчәнлеген комиссиянең елллык эш планы нигезендә 

тормышка ашыра (алга таба — комиссиянең эш планы).
4. Комиссиянең эш планы муниципаль район (шәһәр округы) чикләрендә 

(шәһәр округы территориясендә) һәм Татарстан Республикасында терроризмны 
профилактикалау өлкәсендә килеп туган хәлдән чыгып, Татарстан 
Республикасында Милли террорчылыкка каршы комитет аппараты һәм 
Татарстан Республикасында Террорчылыкка каршы комиссия (алга таба — 
АТК) эшчәнлеген планлаштыру буенча тәкъдимнәрен исәпкә алып әзерләнә, 
комиссия утырышында карала һәм комиссия рәисе тарафыннан раслана.

5. Комиссия утырышлары комиссиянең эш планы нигезендә кварталга 
кимендә бер тапкыр үткәрелә. Кирәк булган очракта, Татарстан 
Республикасында Террорчылыкка каршы комиссия рәисе яки Комиссия рәисе 
карары белән комиссиянең чираттан тыш утырышлары үткәрелергә мөмкин.

6. Муниципаль берәмлек территориясендә террорчылыкны 
профилактикалау мәсьәләләре буенча комплекслы карарлар эшләү өчен 
муниципаль район (шәһәр округы) территориясендә террорлык актын яисә аны 
башкаруга турыдан-туры янаучы гамәлләрне туктату буенча беренчел 
чараларны гамәлгә ашыру өчен төзелгән муниципаль районның оператив 
төркеме белән комиссиянең уртак утырышлары үткәрелергә мөмкин.

7. Комиссиянең эш планы проектына тәкъдимнәр комиссия рәисенә 
планлаштырылган чорга кадәр ике ай алдан яисә комиссия рәисе тарафыннан 
билгеләнгән срокларда язма рәвештә кертелә.

Комиссия утырышында мәсьәләләрне карау буенча тәкъдимнәр 
түбәндәгеләрне үз эченә алыргатиеш:



сорау исемен һәм аны Комиссия утырышында карау кирәклеген кыскача 
нигезләүне;

тәкъдим ителгән карар формасын һәм эчтәлеген;
сорауны әзерләү өчен җаваплы орган исемен;
җаваплылар исемлеген;
Комиссии комиссия утырышында каралырга тиешле датаны.
Комиссиянең эш планы проектына мәсьәләне хәл итү (чишу, карау) аны 

тәкъдим иткән органның вәкаләтендә булмаган мәсьәлә комиссия утырышы 
каравына кертелгән очракта, тәкъдим итүче мәсьәләне алдан бу мәсьәләне 
карауга вәкаләтле орган белән килештерергә кирәк.

Комиссиянең эш планы проектына тәкъдимнәр комиссия әгъзаларына 
өстәмә тикшерү өчен Комиссия рәисе тарафыннан җибәрелергә мөмкин. 
Комиссия әгъзалары бәяләмәләре һәм кертелгән тәкъдимнәр буенча башка 
материаллар, Комиссия рәисенә аларны алган көннән бер ай эчендә 
тапшырылырга тиеш, әгәр дә документта башка дата күрсәтелмәгән булса.

8. Комиссия рәисенә кергән тәкъдимнәр нигезендә Комиссиянең эш 
планы проекты төзелә, ул агымдагы елның соңгы утырышында фикер алышу 
һәм раслау өчен кертелә.

9. Комиссиянең расланган эш планы комиссия секретаре тарафыннан 
үтәү өчен комиссия әгъзаларына һәм Татарстан Республикасында 
Террорчылыкка каршы комиссия рәисенә бәяләү һәм кирәк булган очракта 
төзәтмәләр кертү өчен җибәрелә.

10. Комиссиянең эш планына үзгәрешләр кертү турындагы карар әлеге 
мәсьәләне карауга керткән һәм әзерлек өчен җаваплы комиссия әгъзасының 
дәлилләнгән язмача тәкъдиме буенча Комиссия рәисе тарафыннан кабул ителә.

11. Комиссия утырышларында өстәмә (планнан тыш) мәсьәләләрне карау 
Татарстан Республикасында Террорчылыкка каршы комиссия рәисе яки 
Комиссия рәисе Рәис карары буенча гамәлгә ашырыла.

3. Комиссия утырышларын әзерләү тәртибе
12. Комиссия утырышларында карау өчен тиешле материалларны 

әзерләү йөкләнгән Комиссия әгъзалары, федераль башкарма хакимият 
органнарының территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары вәкилләре, план нигезендә 
әлеге утырышларны әзерләүдә катнашалар һәм материалларның сыйфаты һәм 
вакытында тапшырылуы өчен шәхси җаваплылык тоталар.

13. Комиссия секретаре федераль башкарма хакимият органнарының 
территориаль органнары бүлекчәләре, Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары вәкилләренә комиссия 
утырышына материаллар әзерләүдә оештыру һәм методик ярдәм күрсәтә.

14. Комиссия утырышының көн тәртибе проекты чираттагы утырышка 
әзерлек барышында тәгаенләнә һәм комиссия секретаре белән комиссия рәисе 
килештерелә. Утырышның көн тәртибе утырышта комиссия карары белән 
тулысынча раслана.

15. Комиссия каравына кертелгән мәсьәләләрне әзерләү өчен Комиссия 
рәисе карары белән комиссия әгъзалары арасыннан, федераль башкарма



хакимият органнарының территориаль органнарының бүлекчәләре, Татарстан 
Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары 
вәкилләре, комиссия секретаре, шулай ук экспертлар арасыннан эшче 
төркемнәр төзелә ала.

16. Комиссия утырышына материаллар Комиссия рәисенә утырышка 30 
көн калатапшырыла һәм үз эченә түбәндәгеләрне ала:

каралган мәсьәлә буенча мәгълүмати-аналитик белешмә; төп докладчының 
чыгышы тезисларын; проект решения по рассматриваемому вопросу с 
указанием исполнителей пунктов решения и сроков их исполнения; материалы 
согласования проекта решения с заинтересованными органами; карала торган 
мәсьәлә буенча үтәү пунктларын, башкаручыларны һәм срокларын күрсәтеп 
карар проектын; кызыксынган органнар белән карар проектын килештерү 
материалларын;

особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются 
тәкъдим ителгән проект буенча аерым фикерләр, булган очракта булса.

17. Комиссия утырышларында карау өчен материалларны вакытында 
әзерләүне һәм тәкъдим итүне комиссия секретаре контрольдә тота.

18. Материалларны әлеге Регламентта билгеләнгән вакытка яки аларны 
әлеге регламентны бозып тәкъдим итү вакытында тапшырмаган очракта 
мәсьәлә каралудан төшереп калдырылырга яки Комиссия рәисе карары буенча 
башка утырышта каралырга мөмкин.

19. Булачак утырышның көн тәртибе, комиссия утырышы 
беркетмәсенең проекты тиешле материаллар белән Комиссия рәисенә утырыш 
үткәрү датасына кадәр 7 эш көне алдан тапшырыла.

20. Комиссия рәисе тарафыннан хупланган утырышның көн тәртибе, 
комиссия утырышы протоколы проекты һәм тиешле материаллар комиссия 
әгъзаларына һәм утырышта катнашучыларга утырыш үткәрү көненә кадәр 5 эш 
көне алдан җибәрелә.

21. Комиссия утырышы протоколы проекты һәм тиешле материаллар 
юлланган Комиссия әгъзаларының һәм утырышта катнашучыларның 
искәрмәләре һәм тәкъдимнәре булган очракта, аларны комиссия секретаренә 
утырышка 3 эш көне кала язмача тапшыралар.

22. Комиссия карарларын гамәлгә ашыру өчен муниципаль хокукый акт 
чыгару таләп ителсә, комиссия утырышына материаллар әзерләү белән бергә 
билгеләнгән тәртиптә муниципаль хокукый актларның тиешле проектлары 
эшләнә һәм килештерелә.

23. Комиссия секретаре утырышны уздыру көненә кадәр 5 эш көне 
алдан комиссия әгъзаларына һәм утырышка чакырылган затларга комиссия 
утырышын үткәрү датасы, вакыты һәм урыны турында хәбәр итә.

24. Комиссия әгъзалары комиссия утырышын үткәрү датасына 2 эш 
көне алдан Комиссия рәисенә үзләренең катнашуы яки утырышта булмау 
сәбәпләре турында хәбәр итәләр. Җитди сәбәпләр аркасында (авыру, 
командировка, ял) булмаган комиссия әгъзалары исемлеге Комиссия рәисенә 
тапшырыла.

25. Комиссия утырышына федераль башкарма хакимият органнарының 
территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте



органнары, җирле үзидарә органнары җитәкчеләре, шулай ук каралучы 
мәсьәләгә турыдан-туры катнашы булган башка органнар һәм оешмалар 
җитәкчеләре чакырылырга мөмкин.

26. Комиссия утырышына чакырылучы затлар составы комиссия 
секретаре тарафыннан карала торган мәсьәләләрне әзерләү өчен җаваплы 
органнар тәкъдимнәре нигезендә төзелә һәм Комиссия рәисенә алдан 
утырышка документлар пакеты белән бергә тапшырыла.

4. Комиссия утырышларын үткәрү тәртибе
27. Комиссия утырышлары комиссия рәисе яисә аның кушуы буенча 

Комиссия секретаре тарафыннан чакырыла.
28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, 

регистрируются секретарем Комиссии. Комиссия утырышларында катнашу 
өчен килгән затлар комиссия секретаре тарафыннан теркәлә.

29. Утырышларда комиссия әгъзаларының катнашуы мәҗбүри. 
Комиссия әгъзалары үз вәкаләтләрен башка затларга бирергә хокуклы түгел. 
Әгәр комиссия әгъзасы утырышта катнаша алмый икән, ул Комиссия рәисе 
белән утырышта катнашучы затның, аның Вазыйфаларын вакытлыча 
башкаручы затның катнашуын килештерергә тиеш.

30. Комиссия әгъзалары утырышта каралган мәсьәләләр буенча фикер 
алышканда тигез хокукларга ия.

31. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан 
артыгы катнашса, хокуклы санала.

32. Утырыш комиссия рәисе рәислегендә уза.
Комиссия Рәисе:
комиссия утырышын алып бара; комиссия утырышының көн 

тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышуны оештыра; Комиссия 
әгъзаларына, шулай ук чакырылган затларга чыгыш ясау өчен сүз бирә; тавыш 
бирүне һәм тавышларны санауны оештыра, тавыш бирү нәтиҗәләрен игълан 
итә; комиссия әгъзаларыннан әлеге Регламент нигезләмәләренең үтәлешен 
тәэмин итә;

Комиссия һәм чакырылган затлар тавыш бирүдә катнашканнан соң гына 
тавыш бирә.

33. Комиссия утырышында көн тәртибе мәсьәләләре буенча докладлар 
белән комиссия әгъзалары, чакырылган затлар яки Комиссия рәисе белән 
килешү буенча аерым очракларда комиссия әгъзалары тарафыннан вәкаләтле 
затлар чыгыш ясый.

34. Комиссия утырышында каралган мәсәлә буенча Комиссия 
тәкъдим иткән карар белән килешмәгән комиссия әгъзасы үз фикерен 
җиткерергә хокуклы. Язма формада бәян ителгән аерым фикер комиссия 
утырышы беркетмәсенә теркәлә.

35. Комиссия карарлары утырышта катнашучыларның (аларның 
Вазыйфаларын вакытлыча башкаручы затларның) күпчелек тавышы белән 
кабул ителә. Тавышларның тигезлеге булганда, Комиссия рәисе тавышы 
хәлиткеч булып тора.



36. Комиссия рәисе тарафыннан игълан ителгән тавыш бирү нәтиҗәләре 
беркетмәгә кертелә.

37. Комиссиянең ябык утырышларын (аерым мәсьәләләр буенча ябык 
фикер алышу) уздырганда материаллар әзерләү, утырышларга рөхсәт бирү, 
стенографияләү, беркетмәләрне һәм кабул ителә торган карарларны 
рәсмиләштерү мәгълүматны саклау таләпләрен үтәп гамәлгә ашырыла.

38. Таралу чикләнгән мәгълүматны үз эченә алган материаллар 
комиссия әгъзаларына утырыш алдыннан теркәлү вакытында реестрда имза 
белән тапшырыла һәм утырыш тәмамланганнан соң комиссия секретаренә 
(аппаратына) кире кайтарылырга тиеш.

39. Массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләренең катнашуы һәм кино, 
видео - һәм фотога төшерү, шулай ук тавыш яздыру эшләре комиссия 
утырышларында комиссия рәисе билгеләгән тәртиптә оештырыла.

40. Комиссия утырышларында комиссия рәисе карары белән 
утырышның стенографик язуы һәм аудиоязмасы гамәлгә ашырылырга мөмкин.

5. Комиссия утырышларында кабул ителгән карарларны
рәсмиләштерү

41. Комиссия карарлары беркетмә белән рәсмиләштерелә, ул утырыш 
үткәрү датасыннан соң ун көн эчендә Комиссия секретаре тарафыннан 
эшләнелә һәм комиссия рәисе тарафыннан имзалана.

42. Комиссия карарында комиссия утырышын үткәрүче затның һәм 
утырышта катнашучы комиссия әгъзаларының, чакырылган затларның 
фамилияләре һәм инициаллары, утырыш барышында каралган мәсьәләләр, 
кабул ителгән карарлар күрсәтелә.

43. Комиссия утырышында каралган проектларгакертергә кирәк булган 
очракта, алар буенча әйтелгән тәкъдимнәр һәм искәрмәләр, комиссия 
карарында комиссия әгъзаларына тиешле йөкләмәләр чагылдырыла.

44. Комиссия карарлары (Комиссия карарларыннан өземтәләр) башкарма 
хакимиятнең федераль органнары территориаль органнары, Россия 
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органнары бүлекчәләренә, башка 
дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына кагыла торган өлешендә 
җибәрелә, шулай ук комиссия секретаре тарафыннан имзаланган карар кабул 
ителгәннән соң җәмәгать берләшмәләре һәм оешмалары игътибарына өч көн 
эчендә җиткерелә.

45. Комиссия карарларындагы йөкләмәләрнең үтәлешен комиссия 
секретаре контрольдә тота.

Комиссия секретаре квартал саен Комиссия рәисенә комиссия 
карарларындагы йөкләмәләрне үтәү нәтиҗәләре, шулай ук йөкләмәләрнең 
вакытында башкарылмавы турында хәбәр итә.

Комиссия рәисе карары контрольдән йөкләмәне төшерү өчен нигез булып 
тора, бу турыда комиссия секретаре башкаручыларга хәбәр итә.



. Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль район Советының 

; 2 0 1 8 .  елның 31 августындагы 
252 номерлы карары белән
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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында 
вазыйфалар буенча терроризмга каршы комиссия

Составы

Саба муниципаль районы башлыгы, комиссия рәисе; _______________________________ _____
Россия Федерациясе Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча
идарәсенең җаваплы хезмәткәре, комиссия рәисе урынбасары (килешү буенча);________________
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия
рәисе урынбасары; __________________________________________________________ _______
Саба муниципаль районы башлыгының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча
ярдәмчесе, комиссия секретаре; ___________________ ________________________________

______________________Комиссия әгъзалары:___________________________ ______
Россия Федерациясе Тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча Тикшерү
идарәсенең Саба районара тикшерү бүлеге җитәкчесе (килешү буенча);_______________________
Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният бүлеге начальнигы;_______________
«Татарстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмәтнең 129 янгын бүлеге»
Федераль дәүләт казна учреждениесе начальнигы (килешү буенча);___________________
Саба һәм Теләче районнары хәрби комиссары (килешү буенча);___________________
«Татнефтепродукт» ХК ачык акционерлык җәмгыятенең «Шәмәрдән нефть продуктлары» ачык
акционерлык җәмгыяте генераль директоры (килешү буенча);______________________________ _
«Татмедиа» АҖ филиалының «Саба дулкыннары» ТРК җитәкчесе (килешү буенча);____________
«Газпром трансгаз Казан» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең «Сабагаз» эксплуатация-
җитештерү идарәсе начальнигы (килешү буенча); _____________________ _______________ _
«Газпром трансгаз Казан» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең Шәмәрдән магистраль
газүткәргечләр линия җитештерү идарәсе начальнигы (килешү буенча);______________________
Алабуга электр челтәрләре «Челтәр компаниясе» ААҖ филиалының Саба районы электр
челтәрләре начальнигы (килешү буенча);_____________ ____________________________________
Саба районы «Торак-коммуналь хуҗалыгының Шәмәрдән күптармаклы җитештерү
предприятиесе» ААҖ генераль директоры (килешү буенча);____________________________ ____
Генеральный директор АО «Сабинское МПП ЖКХ» (по согласованию); «Торак-коммуналь 
хуҗалыгының Саба күптармаклы җитештерү предприятиесе» АҖ генераль директоры (килешү
буенча);____________ ___________________________ ________________ __________________ _____
Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча миграция мәсьәләләре бүлеге
башлыгы (килешү буенча);__________________________________________________—----------------
«Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ начальнигы»;______
«Снабэнергосервис» ҖЧҖ директоры (килешү буенча); ___________________________________
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Саба муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге җитәкчесе (килешү
буенча);______________ __________________________________ ________________ ______________
Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча бүлеге начальнигы (килешү буенча); 
«Татарстан Республикасы буенча Россия Милли гвардиясенең ведомстводан тыш сак идарәсе» 
Федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Саба районы буенча ведомстводан тыш сак бүлеге
начальнигы (килешү буенча); ____________ __________________________________ ___________
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 
Аппараты Җитәкчесе_________________________ ________________________ __________________


