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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

«15» марта 2019г. №5

Аксар авыл жирлеге 
территориясендз кече Ьэм 
урта эшмэкэрлекне устеру 
олкэсендэ координация яки 
кицэшмэ органнарын тезу 
тэртибен раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын, гомуми принциплары 
турында" 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, 
«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законы, «Татарстан 
Республикасында кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында" 2010 елныц 
21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 
Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц Аксар авыл жирлеге 
Уставы нигезендэ

1. Аксар авыл жирлеге территориясендз кече йэм урта эшмэкэрлекне устеру 
олкэсендэ координация яисэ кицэшмэ органнарын тезу тэртибен расларга (1 
нче кушымта).
2. Аксар авыл жирлеге территориясендз кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру 
олкэсендэ координация яки кицэшмэ органнары составын расларга
(1 нче кушымта).
3. Олеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» бастырып чыгарырга, (PRAVO.TATARSTAN.RU) Ьэм Зэй 
муниципаль районы Аксар авыл жирлегенец рэсми сайтында урнаштырырга.
http://zainsk.tatarstan.ru/rus/aksarinskoe.htm
4. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгымда 
калдырам.

карар бирэм :

Ю.И.Г ильманов

http://zainsk.tatarstan.ru/rus/aksarinskoe.htm


Татарстан Республикасы 
Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге 

Башкарма комитетыньщ 2019 елнын 
15 мартындагы 5 номерлы карарына 

1 нче кушымта

Аксар авыл жирлеге территориясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны 
устеру олкэсендэ координация яисэ кицэшмэ органнарын тозу

Т0РТИБЕ
1. Гомуми нигезлэмэлэр

Кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру елкэсендэ координация яки кицэшмэ 
органнары (алга таба - Координация органнары) Аксар авыл жирлеге 
территориясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру ечен шартлар тудыру 
буенча килешенгэн гамэллэрне тээмин иту максатларында оештырыла.

Координация органнары билгеле бер мэсьэлэлэрне хэл иткэндэ яисэ 
конкрет чаралар уткэргэндэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары 
мэнфэгатьлэрен чагылдыручы ждрле узидарэ органнары яисэ коммерциячел 
булмаган оешмалар инициативасы буенча булдырылырга мемкин. 
Кицэшмэ органнары Советлар дип аталалар Ьэм тэкъдим иту характерында 
булган мэсьэлэлэрне алдан карау Ьэм алар буенча тэкъдимнэр эзерлэу ечен 
тозелэ.

Тозелэ торган совет яки комиссия бер ук вакытта координация органы да, 
кицэшмэ органы да була ала.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары мэнфэгатьлэрен чагылдыра 
торган коммерциячел булмаган оешмалар координация органы тозу турында 
морэжэгать иткэн очракта, жцрле узидарэ органнары бер ай эчендэ мондый 
коммерцияле булмаган оешмаларга кабул ителгэн карар турында хэбэр итэ. 
Координация органнары тезу ечен Аксар авыл жирлеге муниципаль 
берэмлеге администрациясе курсэтелгэн нигезлэмэ проектын эшли:
* орган исеме Ьэм аны оештыруныц максаты;
* рэис, рэис урынбасары, жаваплы сэркатиб вазыйфасы билгелэнэ;
* Координация органнарыныц персональ составы билгелэнэ;
* Координация органнары рэисе Ьэм жаваплы секретаре вэкалэтлэре 
курсэтелэ;
* кирэк булганда Координация органнарын булдыру максатына ирешуне 
тээмин итэ торган башка нигезлзмэлэр кертелэ;
нигезлэмэ Аксар авыл жирлеге муниципаль берэмлеге администрациясе 
карары белэн раслана;
* Координация органнарын тезу турындагы карар массакулэм мэгълумат 
чараларында рэсми рэвештэ басылып чыгарга тиеш.
Координация органнары уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе 
Конституциясенэ, федераль законнарга, Россия Федерациясе Президенты 
Указларына Ьэм курсэтмэлэренэ, Россия Федерациясе Хекумэте карарларына 
Ьэм курсэтмэлэренэ, Татарстан Республикасы законнарына, башка норматив 
хокукый документларга, шулай ук элеге Тэртипкэ таяна.



2. Координация Ьэм кицэшмэ органнарыныц теп максатлары

Координация Ьэм кицэшмэ органнары максатларыннан чыгып 
оештырыла:

1) . Аксар авыл жирлегенец социаль-икътисади усешендэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларыныц ролен арттыру;

2) . Ж^ирле узидарэ органнарыныц дэулэт хакимияте органнары Ьэм 
эшкуарлык субъектлары, ижтимагый берлэшмэлэр Ьэм кече Ьэм урта 
эшкуарлыкка ярдэм курсэту инфраструктурасын този торган оешмалар белэн 
эшчэнлеген координациялэуне гамэлгэ ашыру .

3) . Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларын кече Ьэм урта эшкуарлыкны 
устеру елкэсендэ муниципаль сэясэтне эшлэугэ Ьэм гамэлгэ ашыруга жэлеп 
иту;

4) . Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц проблемаларын тикшеру 
Ьэм гомумилэштеру, аларныц законлы хокукларын Ьэм мэнфэгатьлэрен 
яклау;

5) . Дэмэгать оешмаларын, эшмэкэрлэрне, массакулэм мэгьлумат 
чаралары вэкиллэрен гражданнарныц эшкуарлык эшчэнлегенэ хокукларын 
гамэлгэ ашыруга кагылышлы мэсьэлэлэр буенча фикер алышуга жэлеп иту 
Ьэм элеге мэсьэлэлэр буенча тэкъдимнэр эзерлэу;

6) . Кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру елкэсендэ муниципаль сэясэтне 
гамэлгэ ашыруга юнэлдерелгэн инициативаларны курсэту Ьэм аларга ярдэм 
иту;

7) . Кече Ьэм урта эшкуарлык усешен жайга сала торган муниципаль 
хокукый актлар проектларына ижтимагый экспертиза уткэру турында;

8) . Аксар авыл жирлеге администрациясе тарафыннан билгелэнэ торган 
башка максатларда.

3. Координация 1ым кицэшмэ органнары составы

Координация яки кицэшмэ органнары составына жирле узидарэ органнары 
вэкиллэре, кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары мэнфэгатьлэрен 
чагылдыручы коммерциячел булмаган оешмалар вэкиллэре, кече Ьэм урта 
бизнес вэкиллэре, массакулэм мэгьлумат чаралары вэкиллэре килешенеп 
керэ ала.
Координация яки кицэшмэ органыныц персональ составы Ьэм вэкалэтлэре 
Аксар авыл жирлеге муниципаль берэмлеге администрациясе карары белэн 
раслана. Координация яки кицэшмэ органы рэисе- Аксар авыл жирлеге 
хакимияте башлыгы.

4. Координация Ьэм кицэшмэ органнары эшчэнлеген тээмин иту

Координация яки кицэшмэ органы, эгэр аныц утырышында аныц 
эгъзаларыныц илле проценты катнашса, хокуклы була. Карала торган



мэсьэлэ буенча карар утырышта катнашучы Координация яки кицэшмэ 
органы эгъзаларыныц гади купчелек тавышы белэн кабул ителэ.

Координация яки кицэшмэ органы эшчэнлеген оештыру-техник яктан 
тээмин иту Аксар авыл жирлеге администрациясе тарафыннан гамэлгэ 
ашырыла, аныц белэн тиешле Координация яки кицэшмэ органы 
булдырылган.

Координация яки кицэшмэ органыныц эш регламенты аныц 
утырышында раслана.


