
 

 

 
Югары Ослан муниципаль районының  
мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ  
оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ  
шартларының сыйфатын бҽйсез  
бҽялҽҥ ҥткҽрҥ буенча Иҗтимагый совет  
турында Нигезлҽмҽне раслау хакында 
 
     «Россия Федерациясенең аерым закон актларына мҽдҽният, сҽламҽтлек саклау, 
мҽгариф һҽм социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ оешмалар һҽм медик-социаль 
экспертиза федераль учреждениелҽре тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ шартларын бҽйсез 
бҽялҽҥне камиллҽштерҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2017 елның 5 
декабрендҽге 392-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ, Югары Ослан муниципаль 
районының мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
сыйфатын кҥтҽрҥ максатларында, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты, 

КАРАР БИРҼ: 
    1. Югары Ослан муниципаль районының мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар 
тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ шартларының сыйфатын бҽйсез бҽялҽҥ ҥткҽрҥ буенча 
Иҗтимагый совет турында Нигезлҽмҽне расларга (1 нче кушымта). 
     2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
рҽсми сайтында урнаштырырга. 
     3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль-мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасарына 
йҿклҽргҽ. 
 
Башкарма комитет җитәкчесе                                                             Л.С. Хакимзянов 
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ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МҼДҼНИЯТ ҺҼМ МҼГАРИФ ҾЛКҼСЕНДҼ 

ОЕШМАЛАР ТАРАФЫННАН ХЕЗМҼТ КҤРСҼТҤ ШАРТЛАРЫНЫҢ СЫЙФАТЫН БҼЙСЕЗ 

БҼЯЛҼҤ ҤТКҼРҤ БУЕНЧА ИҖТИМАГЫЙ СОВЕТ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛҼМҼ  

                                                 

  1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 
1.1. Мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр 

сыйфатын бҽйсез бҽялҽҥ ҥткҽрҥ буенча Иҗтимагый совет (алга таба - сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет) Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
каршындагы киңҽшмҽ органы булып тора, ул Татарстан Республикасында гражданнарның 
мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары 
турында мҽгълҥматтан файдалану хокукын гамҽлгҽ ашыруга, аларның эшчҽнлеген 
камиллҽштерҥгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне карый, шулай ук ҽлеге типик нигезлҽмҽдҽ каралган 
башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

1.2. Иҗтимагый совет ҥз эшчҽнлегендҽ сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Россия 
Федерациясе Конституциясе, федераль конституциячел законнар, федераль законнар, 
Россия Федерациясе Президенты указлары һҽм боерыклары, Россия Федерациясе 
Хҿкҥмҽте карарлары һҽм боерыклары, Татарстан Республикасы Конституциясе, 
Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Президенты указлары һҽм 
боерыклары, Татарстан Республикасы Хҿкҥмҽте карарлары һҽм боерыклары, 
муниципаль хокукый актлар, шулай ук ҽлеге типик Нигезлҽмҽгҽ таяна. 

1.3. Мҽдҽният, мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр 
сыйфатын бҽйсез бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽрен ҥз эченҽ алган иҗтимагый совет карары һҽм 
аларның эшчҽнлеген яхшырту буенча тҽкъдимнҽр кергҽн кҿннҽн алып бер ай эчендҽ 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан мҽдҽният, мҽгариф 
һҽм аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлеген бҽялҽҥ буенча чаралар эшлҽп чыгарганда аларны 
исҽпкҽ алу мҽҗбҥри каралырга тиеш. 

1.4. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзалары ҥз 
эшчҽнлеклҽрен иҗтимагый башлангычларда гамҽлгҽ ашыра. 

1.5. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча иҗтимагый совет граждан җҽмгыяте 
институтлары, дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары, 
массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары вҽкиллҽренең ҥзара кызыксынуы нигезендҽ ҥз эшен 
башкара. 

1.6. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 
«Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интернет» челтҽре) 
Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет эшчҽнлеге турында мҽгълҥмат урнаштырылырга тиеш. 

1.7. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет турында Нигезлҽмҽ  анда 
кҥрсҽтелгҽн Иҗтимагый совет булдырылган Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты тарафыннан раслана. 

 
2. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый советның максатлары, 

бурычлары һҽм вҽкалҽтлҽре 

 

2.1. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет эшчҽнлегенең тҿп 
максатлары булып тора: 

 муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан  мҽдҽният һҽм мҽгариф 
ҿлкҽсендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче башка оешмалар тарафыннан муниципаль берҽмлек 



бюджетларының бюджет ассигнованиелҽре хисабына хезмҽт кҥрсҽтҥ шартларының 
сыйфатына иҗтимагый контрольне кҿчҽйтҥ;  

тиешле ҿлкҽдҽ ачыклык, Законлылык һҽм профессиональлек принципларын 
ҥстерҥ. 

2.2. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый советның бурычлары булып тора: 
мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ 

шартларының сыйфатына бҽйсез бҽя бирҥ; 
мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар эшчҽнлеген камиллҽштерҥ буенча 

тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ; 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты карарларын кабул иткҽндҽ 

җҽмҽгатьчелек фикерен исҽпкҽ алу механизмын камиллҽштерҥ; 
мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

сыйфаты турында җҽмҽгатьчелекнең хҽбҽрдарлыгын арттыру. 
2.3. Иҗтимагый совет ҥзенҽ йҿклҽнгҽн бурычлар чиклҽрендҽ сыйфатны бҽйсез 

бҽялҽҥ буенча: 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ ҥткҽрелҽ торган оешмалар исемлеген билгели; 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан мҽдҽният һҽм 

мҽгариф ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары турында мҽгълҥмат 
җыю һҽм гомумилҽштерҥне гамҽлгҽ ашыручы оешма белҽн тҿзелҽ торган дҽҥлҽт 
контракты проектын (алга таба - оператор) карауда катнаша; 

оператор биргҽн мҽгълҥматны исҽпкҽ алып, мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ 
оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ шартларының сыйфатына бҽйсез бҽя бирҽлҽр; 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетына мҽдҽният һҽм мҽгариф 
ҿлкҽсендҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ шартларының сыйфатын бҽйсез 
бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽрен, шулай ук аларның эшчҽнлеге сыйфатын яхшырту буенча 
тҽкъдимнҽр кертҽ. 

 
1. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет составы 

 
3.1. Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитетының мҿрҽҗҽгате буенча Иҗтимагый советы ҽлеге 
мҿрҽҗҽгать кабул ителгҽн кҿннҽн бер айдан да соңга калмыйча сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ 
буенча Иҗтимагый совет формалаштыра һҽм аның составын раслый. 

3.2. Бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет гражданнарның, инвалидларның 
иҗтимагый берлҽшмҽлҽренең хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен яклау максатларында 
булдырылган иҗтимагый оешмалар вҽкиллҽреннҽн тҿзелҽ. 

3.3. Кҥрсҽтелгҽн Иҗтимагый совет тарафыннан Муниципаль мҽдҽният һҽм 
мҽгариф оешмалары, муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан  мҽдҽният һҽм 
мҽгариф ҿлкҽсендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче башка оешмалар тарафыннан муниципаль 
берҽмлек бюджетларының бюджет ассигнованиелҽре хисабына хезмҽт кҥрсҽтҥ 
шартларының сыйфатына бҽйсез бҽя бирелҽ. 

 3.4. Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең иҗтимагый советы 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетына ҽлеге органнар каршында 
оештырылган сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет составы турында хҽбҽр 
итҽ. 

3.5. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет составы расланганнан соң 30 календарь кҿннҽн дҽ соңга 
калмыйча Иҗтимагый советның сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча беренче утырышын 
ҥткҽрҥне оештыра, анда аның ҽгъзалары арасыннан сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет рҽисе һҽм рҽисе урынбасары сайлана. Карар ачык тавыш бирҥ юлы 
белҽн сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзаларының гомуми 
саныннан кҥпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

3.6. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисен яисҽ рҽис 
урынбасарын вазыйфадан азат итҥ мҽсьҽлҽсе Иҗтимагый совет тарафыннан Татарстан 
Республикасы Иҗтимагый палатасы рҽисе, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 



комитеты җитҽкчесе мҿрҽҗҽгате буенча, шулай ук сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет рҽисе яисҽ рҽисе урынбасарының шҽхси гаризасы буенча яисҽ 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзалары тҿркеме тҽкъдиме буенча 
карала, сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзаларының гомуми 
саныннан кимендҽ биштҽн бер ҿлешен тҽшкил итҽ. Карар сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ 
буенча Иҗтимагый совет ҽгъзаларының гомуми саныннан кҥпчелек тавыш белҽн кабул 
ителҽ. 

3.7. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе Иҗтимагый 
Советның җаваплы секретаре сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет 
ҽгъзалары арасыннан билгели. 

3.8. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет составы ҿч елга раслана.  
Иҗтимагый совет формалаштырганда сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча яңа срокка 

аның составының ҿчтҽн береннҽн ким булмаган ҿлеше ҥзгҽртелҽ. 
3.9. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет составына тҥбҽндҽге  

вҽкиллҽр керҽ алмый: 
дҽҥлҽт хакимияте органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары; 
мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек алып баручы иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽр; 
мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек алып баручы оешмалар җитҽкчелҽре 

(аларның урынбасарлары) һҽм хезмҽткҽрлҽре.  
3.10. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҥз эшенҽ мҽдҽният һҽм 

мҽгариф ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек алып баручы иҗтимагый берлҽшмҽ һҽм Татарстан 
Республикасы Иҗтимагый Палатасы вҽкиллҽрен мондый бҽя нҽтиҗҽлҽре турында фикер 
алышу һҽм формалаштыру ҿчен җҽлеп итҽ.  

3.11. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзалары саны биш 
кешедҽн дҽ ким булмаска тиеш.  

3.12. Иҗтимагый совет ҽгъзасы вҽкалҽтлҽре сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеге Иҗтимагый советы рҽисе тҽкъдиме 
буенча Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлек Советы Рҽисе карары нигезендҽ 
туктатыла: 

аңа Россия Федерациясенең Җинаять-процессуаль законнарында билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ җинаять кылуда гаеплҽҥ белдерҥ; 

административ арест рҽвешендҽ аңа административ җҽза билгелҽҥ; 
дҽҥлҽт хакимиятенең закон чыгару (вҽкиллекле) органы депутатына кандидат, 

җирле ҥзидарҽ органында сайлау вазыйфасына кандидат, ышанычлы зат яисҽ сҽяси 
партия кандидатының вҽкалҽтле вҽкиле сыйфатында, шулай ук аны Россия 
Федерациясендҽ референдум ҥткҽрҥ буенча инициатив тҿркем составына кергҽн очракта 
теркҽҥ турында Карар кабул итҥ. 

3.13. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзасы вҽкалҽтлҽре 
тҥбҽндҽге очракларда туктатыла: 

аның вҽкалҽтлҽре срогы чыккач;   
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет составыннан чыгу турында 

гариза биргҽч; 
аның сҽламҽтлеге буенча сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет 

эшендҽ катнашу мҿмкин булмау; 
аңа карата чыгарылган суд карары ҥз кҿченҽ кергҽч; 
закон кҿченҽ кергҽн суд карары нигезендҽ аны эшкҽ яраксыз яисҽ билгесез дип 

тану; 
аның этик нормаларын тупас бозу-сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый 

совет ҽгъзалары саныннан кҥпчелек тавыш белҽн кабул ителгҽн сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет карары буенча; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышларының эшендҽ 
системалы (ҿч тапкырдан артык) катнашмау-сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый 
совет ҽгъзалары саныннан кҥпчелек тавыш белҽн кабул ителгҽн сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет карары буенча; 



сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе яисҽ Рҽисе урынбасары 
кҥрсҽтмҽлҽренең нигезле сҽбҽплҽреннҽн башка - сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет карары буенча, сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет 
ҽгъзалары саныннан кҥпчелек тавыш белҽн кабул ителгҽн кҥпчелек тавыш белҽн кабул 
ителгҽн сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет карары буенча системалы 
(ике тапкырдан артык) ҥтҽлмҽҥ; 

аның дҽҥлҽт вазыйфасына, Россия Федерациясенең дҽҥлҽт граждан хезмҽте 
вазыйфасына Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазыйфасын, Татарстан Республикасы һҽм 
Россия Федерациясенең башка субъектлары, дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфасына 
Татарстан Республикасы һҽм Россия Федерациясенең башка субъектлары, муниципаль 
вазыйфага яки муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнҥе; 

ике гражданлык сатып алу; 
Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу. 
3.14. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзасы вҽкалҽтлҽрен 

туктату Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рҽисе карары нигезендҽ, 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзасының язма гаризасы яки 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе урынбасарының язма гаризасы 
нигезендҽ, шулай ук ҽлеге типовой нигезлҽмҽнең 3.13 пунктында каралган хҽллҽрне 
ачыклау очрагында гамҽлгҽ ашырыла. 

 
4. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзаларының хокуклары һҽм 

бурычлары 

 

4.1. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзасы хокуклы: 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты инициативасы буенча 

ҥткҽрелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары, мҽдҽният һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек 
алып баручы оешмаларның эшчҽнлеген бҽялҽҥгҽ кагылышлы барлык чараларда 
(утырышларда, киңҽшмҽлҽрдҽ, “тҥгҽрҽк ҿстҽл”лҽрдҽ һ. б.) катнашырга, моңа дҽҥлҽт 
серен тҽшкил итҥче мҽгълҥматлардан файдалану белҽн бҽйле рҽвештҽ, федераль 
законнар нигезендҽ рҿхсҽт ителҽ торган чаралардан тыш, шҽхси мҽгълҥматлар һҽм 
һҽркем файдалана алырлык мҽгълҥматлардан файдалану чиклҽнҽ торган чаралардан 
тыш; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый советка аналитик язмалар, докладлар 
һҽм башка мҽгълҥмати-аналитик материаллар ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥ инициатив тҽртиптҽ; 

Иҗтимагый совет рҽисе аша Иҗтимагый советның сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
эш планына һҽм аның утырышларын ҥткҽрҥ тҽртибенҽ тҽкъдимнҽр кертҥ; 

кҿн тҽртибенҽ куелган мҽсьҽлҽлҽрне карауда катнашу ҿчен сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышына чакырылган затлар кандидатуралары 
буенча тҽкъдимнҽр кертергҽ; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзаларыннан чыгу. 
4.2. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзасы бурычлы: 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе тарафыннан йҿклҽмҽлҽр, 

мҽгълҥматларны ҥтҽргҽ; 
ҽлеге типик Нигезлҽмҽдҽ каралган сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый 

совет эше тҽртибен белҥ һҽм ҥтҽҥ; 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышларында шҽхсҽн 

катнашырга; 
ҥзенҽ йҿклҽнгҽн бурычларны хҽл итҥ ҿчен сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 

Иҗтимагый совет тарафыннан тҿзелҽ торган эксперт, эш тҿркемнҽре, комиссиялҽр, 
башка эш органнары эшендҽ катнашырга. 

 
5. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча иҗтимагый Советның эш тҽртибе 

 



         5.1. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе тҽкъдиме буенча 
Иҗтимагый совет утырышында расланган планнар һҽм программалар нигезендҽ ҥз эшен 
оештыра. 

5.2. Иҗтимагый совет эшчҽнлеген планлаштыру сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет ҽгъзалары, Югары Ослан муниципаль районы башкарма комитеты һҽм 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе тҽкъдимнҽре нигезендҽ 
тормышка ашырыла. 

5.3. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышлары кварталга 
кимендҽ бер тапкыр уздырыла. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет 
утырышларында кабул ителгҽн карарлар беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

5.4. Ҽгҽр дҽ аларда сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча иҗтимагый Совет 
ҽгъзаларының ҿчтҽн икесеннҽн дҽ ким булмаган ҿлеше катнашса, сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышлары хокуклы санала. Утырышта шҽхси катнашу 
мҿмкинлеге булмаган очракта Иҗтимагый совет ҽгъзасы, сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ 
буенча Иҗтимагый советның башка ҽгъзасына язмача, факс яки электрон почта аша кҿн 
тҽртибенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча ҥз фикерен һҽм тавышын тапшырырга хокуклы, 
алдан ук бу хакта сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисенҽ яисҽ рҽис 
урынбасарына хҽбҽр итергҽ тиеш. Утырышта катнашучылар арасында сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзалары ҿстҽлҽ. 

Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет карарлары гади кҥпчелек 
тавыш белҽн кабул ителҽ. 

5.5. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышын сыйфатны 
бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе, ҽ ул булмаганда - сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе урынбасары ҥткҽрҽ. 

5.6. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе: 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет эшчҽнлеге белҽн гомуми 

җитҽкчелек итҥне гамҽлгҽ ашыра; 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышын алып бара; 
Иҗтимагый совет ҽгъзаларының сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча тҽкъдимнҽре 

нигезендҽ Иҗтимагый совет эшенең сыйфатын бҽйсез бҽялҽҥ буенча планнарын ҽзерли, 
шулай ук аларда ҥзгҽрешлҽр кертҽ һҽм аларны сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет раславына тҽкъдим итҽ; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышын оештыра; 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышының кҿн тҽртибен 

раслый; 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет тҽкъдимнҽрен, Иҗтимагый 

советның сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча беркетмҽлҽрен һҽм башка документларын 
имзалый; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышларын ҥткҽрҥ вакытын 
һҽм урынын билгели; 

Иҗтимагый совет эшчҽнлеге кысаларында, аңа йҿклҽнгҽн максат һҽм бурычларны 
бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзаларына сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
йҿклҽмҽлҽр бирҽ; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет исеменнҽн сораулар, 
тҽкъдимнҽр, җаваплар, аңлатмалар һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽр яза; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет эшчҽнлеген тҽэмин итҥ ҿчен 
кирҽкле башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

5.7. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе урынбасары: 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе функциялҽрен 

соңгысының рҽсми булмаган вакытка башкара; 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышларын ҽзерлҽҥне 

оештыра; 
иҗтимагый советның бҽйсез бҽялҽҥ сыйфаты кҿн тҽртибенҽ утырыш буенча 

тҽкъдимнҽр кертҽ, аны сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча иҗтимагый Совет Рҽисенҽ 
раслауга тҽкъдим итҽ; 



Иҗтимагый совет рҽисе кушуы буенча сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый 
совет эшчҽнлеген тҽэмин итҥ ҿчен кирҽкле башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

5.8. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча иҗтимагый Советның җаваплы секретаре: 
утырышларга материаллар һҽм карарлар проектларына ҽзерлҽҥне оештыра; 
Иҗтимагый совет ҽгъзаларына сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ, кҿн тҽртибен бҽйсез 

бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҥткҽрҥ урыны һҽм вакыты турында хҽбҽр итҽ, аларны 
кирҽкле мҽгълҥмат-белешмҽ материаллары белҽн тҽэмин итҽ; 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының сыйфатны бҽйсез 
бҽялҽҥ буенча иҗтимагый Советның оештыру хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҽ; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет эшчҽнлеген документлар-техник 
яктан тҽэмин итҥне гамҽлгҽ ашыра; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышларының 
беркетмҽлҽрен тҿзи һҽм кабул ителгҽн карарларның ҥтҽлешен контрольдҽ тота; 

сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышларының кҿн тҽртибен 
тҿзҥдҽ катнаша. 

5.9. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышында тыңлауга һҽм 
фикер алышуга мҽсьҽлҽлҽр ҽзерлҽҥ ҿчен Иҗтимагый совет ҽгъзалары эшче, эксперт 
тҿркемнҽренҽ һҽм башка эшче органнарга берлҽшергҽ, сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет составына керми торган белгечлҽрне материаллар ҽзерлҽҥгҽ, 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе урынбасары белҽн килештереп, 
җҽлеп итҽргҽ мҿмкин. 

5.10. Иҗтимагый совет карары буенча сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый 
совет утырышына Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты, коммерцияле 
булмаган оешмалар, фҽнни учреждениелҽр вҽкиллҽре, экспертлар һҽм башка белгечлҽр 
чакырылырга мҿмкин. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет ҽгъзалары 
булмаган массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары вҽкиллҽре сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча 
Иҗтимагый совет чакыруы буенча Иҗтимагый совет утырышларында катнаша алалар. 

5.11. Сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет каравына кертелҽ торган 
материаллар сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе урынбасарына 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет утырышы билгелҽнгҽн кҿнгҽ кадҽр ун 
календарь кҿннҽн дҽ соңга калмыйча тапшырылырга тиеш. Материалларны тапшыру 
сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча Иҗтимагый совет рҽисе яки рҽисе урынбасары белҽн 
соңрак килештерелҽ. 

5.12. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Иҗтимагый совет 
эшчҽнлеген сыйфатны бҽйсез бҽялҽҥ буенча оештыру-техник яктан тҽэмин итҥне гамҽлгҽ 
ашыра. 


