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№ 33 от 12.02.2019 
 

 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнарының һәм 

муниципаль учреждениеләренең ирекле (волонтерлык) эшчәнлеген оештыручылар, 

Ирекле (волонтерлык) оешмалар белән үзара хезмәттәшлеге тәртибенә үзгәрешләр 

кертү турында 

           

"Хәйрия эшчәнлеге һәм волонтерлык (волонтерлык) турында «1995 елның 11 

августындагы 135-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар итә: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Апас муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының һәм муниципаль учреждениеләренең ирекле (волонтерлык) 

эшчәнлеген оештыручылар, Ирекле (волонтерлык) оешмалары белән үзара хезмәттәшлеге 

тәртибен раслау турында» 2018 елның 7 июнендәге 111 номерлы "Апас муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының һәм муниципаль учреждениеләренең ирекле (волонтерлык) 

эшчәнлекне оештыручылар, ирекле (волонтерлык) оешмалар белән үзара хезмәттәшлеге 

тәртибен раслау турында" 2018 ел, 7 июнь, 111 нче карары белән түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1.1. 3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«3. Үзара хезмәттәшлекне тәэмин итү максатларында ирекле (волонтерлык) 

эшчәнлекне оештыручылар муниципаль учреждениеләргә ирекле (волонтерлык) эшчәнлекне 

гамәлгә ашыру буенча язма тәкъдим җибәрергә хокуклы. 

Ирекле эшчәнлекне оештыручы, ирекле оешма, үзара хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру 

максатларында, муниципаль учреждениеләргә "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәре аша кертемнәр исемлеге яки электрон документ рәвешендә түбәндәге мәгълүматны 

үз эченә алган ирекле эшчәнлекне оештыру өлешендә үзара хезмәттәшлек итү нияте турында 

тәкъдим (алга таба - тәкъдим) җибәрә: 

а) ирекле эшчәнлекне оештыручы физик зат булса, фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булса); 

б) оешма җитәкчесенең яки аның вәкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булган очракта) һәм элемтәләре (телефон, электрон почта, адрес), әгәр ирекле эшчәнлекне 

оештыручы юридик зат булса; 

в) юридик затларның бердәм дәүләт реестрындагы Дәүләт теркәү номеры; 

г) "Интернет "мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайт адресы яки рәсми 

бит турында мәгълүматлар (булган очракта); 

д) ирекле ярдәмчелекне (волонтерлыкны) үстерү өлкәсендә бердәм мәгълүмат 

системасында тотылучы идентификация номеры (булганда)); 

е) "Хәйрия эшчәнлеге һәм ирекле ярдәмчелек (волонтерлык) турында" Федераль 

законның 2 статьясындагы 1 пунктында (алга таба - Федераль закон) каралган максатларда 



ирекле ярдәмчеләр тарафыннан гамәлгә ашырыла торган эш төрләрен (хезмәт күрсәтүләрне) 

гамәлгә ашыруга тәкъдим ителә торган исемлек аларны күрсәтү шартларын, шул исәптән 

эшләрнең мөмкин срокларын һәм күләмнәрен, ирекле эшчәнлекне оештыручының, 

компетенция дәрәҗәсен, белем бирү дәрәҗәсен һәм һөнәри күнекмәләрен, Россия 

Федерациясе законнары белән билгеләнгән башка таләпләрне тасвирлап.». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рәсми сайтында бастырып 

чыгарырга. 

          3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Л. Р. Сафинага йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                          А.Н. Гыйбадуллин  

 
 


