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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «22» март  2019 ел                              № 491 

      

Питрәч муниципаль районының 

Иҗтимагый советы турында 

Нигезләмәне раслау хакында 

 

РФ Президентының «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары 

турында» 2012 елның 7 маендагы 597 номерлы Указы, 2014 елның 21 июлендәге 

256-ФЗ номерлы «Мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау һәм 

мәгариф өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез 

бәяләү үткәрү мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында» 2014 елның 21 июлендәге 256-ФЗ номерлы Федераль 

законы нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Аерым 

оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләүне оештыру өчен 

шартлар тудыру чаралары турында» 2013 ел, 24 октябрь, 793 нче карары белән 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау, мәгариф 

өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү үткәрү 

мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Иҗтимагый Советы турында Нигезләмәне расларга (1 нче кушымта). 

2. Мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау, мәгариф 

өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү үткәрү 

мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Иҗтимагый советы составын расларга (2 нче кушымта). 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыру юлы 

белән бастырып чыгарырга. 

 

 

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                         А. В. Хәбибуллин 

 
  



  
 

                                    Татарстан Республикасы 

                                           Питрәч муниципаль районы  

                                               Башкарма комитеты карарына  

                    1 нче кушымта 

_____________ 2019 ел  № ______ 

 

Мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау, мәгариф өлкәсендә оешмалар 

тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү уздыру мәсьәләләре буенча 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Иҗтимагый советы турында 

нигезләмә 

 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының мәдәният, 

социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау, мәгариф өлкәсендә оешмалар 

тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү мәсьәләләре буенча 

Иҗтимагый советы (алга таба - Иҗтимагый Совет) Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районында Россия Федерациясе гражданнарының хокукларын һәм 

ирекләрен гамәлгә ашыру белән бәйле мәсьәләләрне, тиешле өлкәдә дәүләт сәясәтен 

формалаштырганда һәм гамәлгә ашырганда иҗтимагый берләшмәләрнең 

хокукларын, гражданнарның сыйфатлы социаль хезмәт күрсәтүләр, аларның 

нәтиҗәлелеге һәм иминлеге, халыкка социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә дәүләт һәм 

муниципаль контроль һәм күзәтчелек системасын камилләштерү мәсьәләләрен 

карауны гамәлгә ашыручы киңәшмә органы булып тора. 
1.2. Иҗтимагый Совет составы һәм саны Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән раслана. 
1.3. Иҗтимагый Совет үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, 

федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе 
Президенты указлары һәм боерыклары, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары 
һәм боерыклары, Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы 
Законнары, Татарстан Республикасы Президенты указлары һәм боерыклары, 
Татарстан Республикасы Хөкүмәте карарлары һәм боерыклары, Питрәч муниципаль 
районының норматив-хокукый актлары, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна. 

1.4. Иҗтимагый Совет карарлары тәкъдим итү характерында. 
1.5. Иҗтимагый Совет үз эшчәнлеген иҗтимагый башлангычларда гамәлгә 

ашыра. 
1.6. Иҗтимагый Совет эше ирекле нигездә, Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасының гамәлдәге законнары нигезендә, ачык һәм партнерлык 
принциплары нигезендә төзелә. 

1.7. Иҗтимагый Совет үз эшен гражданнар җәмгыяте институтлары, дәүләт 
хакимияте һәм җирле үзидарә органнары, массакүләм мәгълүмат чаралары 
вәкилләренең үзара кызыксынуы нигезендә гамәлгә ашыра. 

 
 

2. Иҗтимагый советның максатлары, бурычлары һәм вәкаләтләре 



2.1. Иҗтимагый Совет эшчәнлегенең төп максатлары булып тора: 

Россия Федерациясе гражданнарының ихтыяҗларын һәм мәнфәгатьләрен 

исәпкә алу, Россия Федерациясе гражданнарының хокукларын һәм ирекләрен һәм 

иҗтимагый берләшмәләрнең хокукларын яклау тиешле өлкәдә дәүләт сәясәтен 

формалаштыру һәм гамәлгә ашыру; җәмәгать, профессиональ һәм иҗади вәкилләрен 

җәлеп итү 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

эшчәнлегенең ачыклыгы һәм хәбәрдарлыгы принцибын тормышка ашыру тиешле 

эшчәнлек өлкәсенә караган мәсьәләләр буенча дәүләт сәясәтенең төп юнәлешләрен 

эшләүгә берләшмәләрнең берсе; 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районында дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләре күрсәтә торган дәүләт (муниципаль) хезмәтләренең сыйфатына 

җәмәгать контролен көчәйтү, тиешле өлкәдә ачыклык, Законлылык һәм 

профессионализм принципларын үстерү. 

2.2. Иҗтимагый советның бурычлары булып тора: 

тиешле өлкәдә дәүләт сәясәтен камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләү; 

тиешле эшчәнлек өлкәсенә кагылышлы норматив хокукый актлар проектларына 

иҗтимагый экспертиза үткәрү, шул исәптән Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан эшләнә торган район 

программалары проектларын тикшерү; 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарларын кабул иткәндә җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу механизмын 

камилләштерү; 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

эшчәнлегенең төп юнәлешләре буенча җәмәгатьчелекнең мәгълүматлы булуын 

арттыру; 

социаль хезмәтләр күрсәтүче учреждениеләрнең эш сыйфатына бәйсез бәя 

бирүне үткәрүдә катнашу: 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының мәгариф, мәдәният, 

сәламәтлек саклау, социаль хезмәт күрсәтү, яшьләр сәясәте, физик культура һәм 

спорт өлкәләрендә дәүләт (муниципаль) хезмәтләренең сыйфаты турында нигезле 

иҗтимагый фикер эшләү; 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының мәгариф, мәдәният, 

сәламәтлек саклау, социаль хезмәт күрсәтү, физик культура һәм спорт өлкәләрендә 

дәүләт (муниципаль) хезмәтләренең сыйфатын күтәрү буенча социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган оешмаларның тәкъдимнәрен карау һәм тикшерү; 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының мәгариф, мәдәният, 

сәламәтлек саклау, социаль хезмәт күрсәтү, яшьләр сәясәте, физик культура һәм 

спорт өлкәләрендә дәүләт (муниципаль) хезмәтләренең сыйфатын камилләштерү 

буенча тәкъдимнәр әзерләү. 

2.3. Иҗтимагый Советның максатлары һәм бурычлары аның эш нәтиҗәләренә 
бәйле рәвештә, шулай ук Россия Федерациясендә, Татарстан Республикасында 

икътисадый, социаль һәм сәяси ситуацияне исәпкә алып үзгәрергә һәм 
тулыландырылырга мөмкин. 

2.4. Иҗтимагый Совет учреждениеләр эше сыйфатын аңа йөкләнгән бурычлар 
чикләрендә бәйсез бәяләүне гамәлгә ашыру өчен хокуклы: 



иҗтимагый фикер нәтиҗәләрен өйрәнү нигезендә аларның эш сыйфатын бәяләү 
үткәрү өчен учреждениеләр исемлеген формалаштыру; 

характерлаучы учреждениеләр эшенең нәтиҗәлелеге критерийларын билгеләргә: 
оешма турында мәгълүматның ачыклыгы һәм һәркем өчен ачык булуы; 
дәүләт, муниципаль йөкләмәдә чагылдырыла торган күрсәткечләр чикләрендә) 

һәм социаль хезмәт характеристикасы, аны бирү технологиясе (медицина 
ярдәменнән тыш) ; 

социаль хезмәт күрсәтүне матди-техник һәм кадрлар белән тәэмин итү; социаль 
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе (медицина ярдәменнән тыш), медицина ярдәмен күрсәтү 
тәртипләре нигезендә оештырыла һәм күрсәтелә торган, шулай ук медицина ярдәме 
стандартлары нигезендә); 

уңайлы шартлар һәм хезмәт алу мөмкинлеге, шул исәптән сәламәтлек 
мөмкинлекләре чикләнгән гражданнар өчен; 

хезмәт алганда чиратта көтү вакыты; 
доброжелательность, вежливость һәм компетентность хезмәткәрләре 

учреждениесе;  
иҗтимагый фикерне ачыклау, гомумиләштерү һәм анализлау һәм оешмаларның, 

шул исәптән социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар, һөнәри 
берләшмәләр һәм башка экспертлар тарафыннан формалашкан эш сыйфаты турында 
рейтинглар төзү эшен оештыру; 

гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы органга 
җибәрергә: 

Иҗтимагый Совет компетенциясе кысаларында алынган учреждениеләрнең эш 
сыйфатын бәяләү нәтиҗәләре турында мәгълүмат; 

эш сыйфатын яхшырту, шулай ук хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткән 
затлар өчен кирәкле кинформация үтемлелеген оештыру турында тәкъдимнәр. 

 

3.Иҗтимагый Совет Составы 

 

3.1. Иҗтимагый Совет Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 
Башкарма комитеты каршындагы Иҗтимагый Совет рәисе, рәис урынбасары, 

сәркатибе һәм әгъзалары составында социаль юнәлешле коммерцияле булмаган 
оешмалар тәкъдимнәре нигезендә төзелә. 

3.2. Иҗтимагый Совет 5 һәм 10 кешедән дә ким булмаган ирекле катнашу 
нигезендә формалаша. 

3.3. Иҗтимагый Совет составына Питрәч муниципаль районы территориясендә 
яшәүче гражданнар, унсигез яше тулган социаль юнәлешле коммерцияле булмаган 

оешмалар вәкилләре керә ала. Шул ук вакытта аларның һөнәри сыйфатлары, шул 
исәптән тиешле белем алу, бу өлкәдә эш тәҗрибәсе, Иҗтимагый Совет алдында 

куелган мәсьәләләр буенча фикер алышу өчен кирәкле. 
3.4. Иҗтимагый Совет әгъзалары булып Россия Федерациясе дәүләт 

Вазыйфаларын биләүче, федераль дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын, Россия 
Федерациясе субъектларының дәүләт вазыйфаларын, Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын, муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүче 
затлар, шулай ук җирле үзидарә органнарында сайланулы вазыйфаларны биләүче 

затлар, суд карары нигезендә эшкә яраксыз дип танылган затлар була алмый. 
3.5. Иҗтимагый Совет рәисе һәм рәисе урынбасары Иҗтимагый Совет 

әгъзалары арасыннан Иҗтимагый Советның беренче утырышында ачык тавыш бирү 



юлы белән сайлана, әгәр алар өчен Иҗтимагый Совет әгъзаларының гомуми 

саныннан яртысыннан артыграгы тавыш бирсә. Иҗтимагый Совет рәисен һәм рәис 
урынбасарын сайлау турындагы карар Иҗтимагый Совет утырышы беркетмәсе 

белән рәсмиләштерелә. 
Иҗтимагый Совет рәисен яисә рәис урынбасарын вазыйфадан азат итү 

мәсьәләсе учреждение, Питрәч муниципаль районы оешмалары җитәкчеләре 
мөрәҗәгате буенча гамәлгә ашырыла, шулай ук Иҗтимагый Совет тарафыннан 

аларның шәхси гаризасы буенча яисә Иҗтимагый Советның барлык әгъзалары 
арасыннан биштән бере тәкъдиме буенча карала. 

Карар, әгәр аның өчен Иҗтимагый Совет әгъзаларының гомуми саныннан 
яртысыннан артыгы тавыш бирсә, кабул ителгән дип санала. 

3.6. Иҗтимагый совет әгъзасы вәкаләтләре түбәндәге очракта туктатыла:  
Иҗтимагый Совет составыннан чыгу турында гариза бирү;  
сәламәтлеге буенча Иҗтимагый Совет эшендә катнашу, Иҗтимагый Совет 

эшчәнлегеннән үз-үзен ачу яки башка сәбәпләр аркасында катнаша алмый; 
аңа карата чыгарылган суд карары үз көченә керде; 
закон көченә кергән суд карары нигезендә аны эшкә яраксыз яисә билгесез дип 

тану; 
утырышта катнашкан Иҗтимагый Совет әгъзаларының гомуми саныннан 

күпчелек тавыш белән кабул ителгән Иҗтимагый Совет карары буенча аларның 
этик нормаларын тупас бозу; 

Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу; 

Иҗтимагый Совет утырышлары эшендә нигезле сәбәпсез (өч тапкырдан артык) 

катнашмаган системалы (өч тапкырдан артык); 

тиешле сәбәпләр аркасында Иҗтимагый Совет рәисе яисә рәисе урынбасары 

күрсәтмәләренең системалы (ике тапкырдан артык) үтәлмәве. 

3.7. Иҗтимагый советта әгъзалык бетү Иҗтимагый совет әгъзасының язма 

гаризасы яки Иҗтимагый совет рәисе урынбасарын тәкъдим итү нигезендә кабул 

ителә торган оешма җитәкчесе, учреждение карары нигезендә, шулай ук әлеге 

типовой Нигезләмәнең 3.6 пунктында каралган хәлләрне ачыклау очрагында 

гамәлгә ашырыла. 

Иҗтимагый совет әгъзасының сәламәтлеге, законлы көченә керүе, судның 

гаепләү карарына карата, Россия Федерациясе гражданлыгы бетү сәбәпле, 

эшчәнлеген гамәлгә ашыра алмаган очракта Иҗтимагый совет әгъзасы әлеге 

фактлар турында Иҗтимагый совет рәисе яисә Рәисе урынбасарына хәбәр итәргә 

тиеш. 

3.8. Иҗтимагый совет әгъзасы вәкаләтләре Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары нигезендә Иҗтимагый совет рәисе 

тәкъдиме буенча очракларда туктатыла: 

аңа Россия Федерациясенең Җинаять-процессуаль законнарында билгеләнгән 

тәртиптә җинаять кылуда гаепләү белдерү; 

административ арест рәвешендә аңа административ җәза билгеләү; 

дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) органы депутатлыкка кандидат, 

җирле үзидарә органында сайлау вазыйфасына кандидат, ышанычлы зат яисә сәяси 

партия кандидатының вәкаләтле вәкиле, шулай ук аны Россия Федерациясендә 

референдум үткәрү буенча инициатив төркем составына кергән очракта теркәү 

турында карар кабул ителде. 



 

4. Иҗтимагый Совет әгъзаларының хокуклары һәм бурычлары 

 

4.1. Иҗтимагый Совет әгъзасы хокуклы: 

башкарма орган инициативасы буенча үткәрелә торган барлык чараларда 

(утырышларда, киңәшмәләрдә, "түгәрәк өстәлләрдә" һ. б.) катнашырга; 

инициативалы тәртиптә Иҗтимагый Советка аналитик язмалар, докладлар һәм 

башка мәгълүмати-аналитик материаллар әзерләү һәм җибәрү; 

Иҗтимагый Совет рәисе аша Иҗтимагый Совет эшчәнлеге планына һәм аның 

утырышларын үткәрү тәртибенә тәкъдимнәр кертергә; 

көн тәртибенә куелган мәсьәләләрне карауда катнашу өчен Иҗтимагый Совет 

утырышына чакырылган затлар кандидатуралары буенча тәкъдимнәр кертергә; 

Иҗтимагый совет әгъзаларыннан чыгу. 

4.2. Иҗтимагый Совет әгъзасы бурычлы: 

Иҗтимагый Совет рәисе күрсәтмәләрен, мәгълүматларны үтәргә; 

әлеге типик нигезләмәдә каралган Иҗтимагый Советның эшләү тәртибен белү 

һәм үтәү; 

шәхсән Иҗтимагый Совет утырышларында катнашырга; 

үзенә йөкләнгән бурычларны хәл итү өчен Иҗтимагый Совет тарафыннан 

төзелә торган эксперт, эшче төркемнәр, комиссияләр, башка эш органнары эшендә 

катнашырга. 

5. Иҗтимагый Советның эш тәртибе 

 

5.1. Иҗтимагый совет Иҗтимагый совет рәисе тәкъдиме буенча Иҗтимагый совет 

утырышында расланган планнар һәм программалар нигезендә үз эшен оештыра. 

5.2. Иҗтимагый совет эшен планлаштыру Иҗтимагый совет әгъзалары, Иҗтимагый 

совет рәисе һәм башкарма орган тәкъдимнәре нигезендә тормышка ашырыла. 

5.3. Иҗтимагый совет утырышлары кварталга кимендә бер тапкыр уздырыла. 

Иҗтимагый совет утырышларында кабул ителгән карарлар беркетмә белән 

рәсмиләштерелә. 

5.4. Иҗтимагый совет утырышлары, әгәр аларда иҗтимагый Совет Әгъзаларының 

өчтән икесеннән дә ким булмаган өлеше катнашса, хаклы санала. Утырышта шәхси 

катнашу мөмкинлеге булмаган Иҗтимагый совет әгъзасы үз тавышын һәм көн 

тәртибенә кертелгән мәсьәләләр буенча, җәмәгать Советының башка әгъзасына 

язмача, факсимиль яки электрон почтасына, алдан ук бу хакта Иҗтимагый совет 

рәисенә яисә рәис урынбасарына, Иҗтимагый Советның җаваплы секретаренә хәбәр 

итәргә хокуклы. Утырышта катнашучылар исәбенә Иҗтимагый совет әгъзалары, 

үзләренең тавышларын Иҗтимагый советның башка әгъзаларына тапшырган 

Иҗтимагый совет әгъзалары өстәлә. 

Иҗтимагый совет карарлары гади күпчелек тавыш белән кабул ителә.  

5.5. Иҗтимагый совет утырышын Иҗтимагый совет рәисе үткәрә, ә аның булмаган 

очракта-Иҗтимагый совет рәисе урынбасары.  

5.6. Иҗтимагый совет карарлары аңа йөкләнгән максатлар, бурычлары, вәкаләтләре 

тәкъдим итү характерына ия һәм кызыксынган затлар игътибарына Иҗтимагый 

совет утырышы беркетмәсеннән өземтә яки Иҗтимагый совет карары буенча башка 

ысул белән җиткерелә. 



5.7. Иҗтимагый совет эше материаллары Иҗтимагый совет сайтында яки Питрәч 

муниципаль районының рәсми сайтында "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә басылып чыга. 

5.8. Иҗтимагый Совет Рәисе: 

Иҗтимагый совет эшчәнлегенә гомуми җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра; 

Иҗтимагый совет утырышын алып бара; 

Иҗтимагый совет әгъзаларының тәкъдимнәре нигезендә Иҗтимагый совет эше 

планнарын әзерли, шулай ук аларда үзгәрешләр кертә һәм аларны Иҗтимагый совет 

раславына тәкъдим итә; 

Иҗтимагый совет утырышын оештыра; 

Иҗтимагый совет утырышының көн тәртибен раслый; 

Иҗтимагый совет тәкъдимнәрен, Иҗтимагый советның беркетмәләрен һәм башка 

документларын имзалый; 

Иҗтимагый совет утырышларын үткәрү вакытын һәм урынын билгели; 

Иҗтимагый совет эшчәнлеге кысаларында аңа йөкләнгән максат һәм бурычлар 

Иҗтимагый совет әгъзаларына йөкләмәләр бирә; 

Иҗтимагый совет исеменнән мөрәҗәгатьләр, тәкъдимнәр, җаваплар, аңлатмалар һәм 

мөрәҗәгатьләр яза; 

Иҗтимагый совет эшчәнлеген тәэмин итү өчен кирәкле башка функцияләрне 

гамәлгә ашыра. 

5.9. Иҗтимагый совет рәисе урынбасары: 

Иҗтимагый совет рәисе вазыйфаларын соңгысының рәсми булмаган вакытка 

башкара; 

Иҗтимагый совет утырышларын әзерләүне оештыра; 

Иҗтимагый совет утырышларының көн тәртибен тәшкил итә һәм аны Иҗтимагый 

Совет Рәисенә раслауга тәкъдим итә; 

Иҗтимагый совет рәисе кушуы буенча Иҗтимагый совет эшчәнлеген тәэмин итү 

өчен кирәкле башка функцияләрне гамәлгә ашыра. 

5.10. Иҗтимагый Советның җаваплы сәркатибе: 

утырышларга һәм карарлар проектларына материаллар әзерләүне оештыра; 

Иҗтимагый совет әгъзаларына иҗтимагый совет үткәрү урыны һәм вакыты, көн 

тәртибе турында хәбәр итә, аларны кирәкле мәгълүмат-белешмә материаллары 

белән тәэмин итә; 

Иҗтимагый совет һәм муниципаль район башкарма комитетының оештыру 

хезмәттәшлеген тәэмин итә; 

Иҗтимагый совет эшчәнлеген документлар-техник яктан тәэмин итүне гамәлгә 

ашыра; 

Иҗтимагый совет утырышларының беркетмәләрен төзи һәм кабул ителгән 

карарларның үтәлешен контрольдә тота; 

Иҗтимагый совет утырышларының көн тәртибен төзүдә катнаша. 

5.11. Иҗтимагый совет әгъзалары Иҗтимагый совет утырышларында тыңлау 

һәм фикер алышу өчен эшче, эксперт төркемнәренә һәм башка эшче органнарга 

берләшергә, Иҗтимагый совет рәисе урынбасары белән  

5.12. Иҗтимагый совет карары буенча Иҗтимагый совет утырышына башкарма 

органнар, коммерцияле булмаган оешмалар, фәнни учреждениеләр вәкилләре, 

экспертлар һәм Иҗтимагый совет тарафыннан карала торган мәсьәләләр буенча 

кирәкле белешмәләр һәм бәяләмәләр бирү өчен башка белгечләр чакырылырга 



мөмкин. Иҗтимагый совет әгъзалары булмаган массакүләм мәгълүмат чаралары 

вәкилләре Иҗтимагый совет утырышларында катнаша алалар. 

5.13. Иҗтимагый совет каравына кертелә торган мәсьәләләр Иҗтимагый совет 

утырышы билгеләнгән көнгә кадәр ун календарь көннән дә соңга калмыйча, анда 

аларны карау күздә тотыла. Материалларны тапшыру соңрак Иҗтимагый совет 

рәисе яки рәисе урынбасары белән килештерелә. 

5.14. Иҗтимагый совет эшчәнлеген техник һәм оештыру ягыннан тәэмин итүне 

муниципаль район Башкарма комитеты тәэмин итә. 



Кушымта № 2 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Иҗтимагый Совет составы 

 
 

1 Ксенафонтова Наталья Сергеевна 

 

Иҗтимагый Совет Рәисе, «Питрәч РҮХ» МБУЗ баш табибы 

урынбасары (килешү буенча) 

2 Корябина Елена Федоровна. 

«ТР рус милли-мәдәни берләшмәсе» региональ иҗтимагый 

оешмасы бүлеге советы рәисе, рәис урынбасары ( килешү 

буенча) 

3 
Фәйзуллина Эльгиза Мөхәммәд 

кызы 

Питрәч муниципаль районы ветераннар (пенсионерлар) 

Советы Рәисе, сәркатип (килешү буенча) 

4 Яруллин Әмир Госман улы Хезмәт ветераны, пенсионер (килешү буенча) 

5 Мухортова  Марина  Викторовна РФ ЭЭМ пенсионеры (килешү буенча) 

6 Александров Николай Сергеевич Пенсионер (килешү буенча) 

7 Мингалеева Фәния Әхтәм кызы 

Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетының «Ак 

калфак» иҗтимагый оешмасының җирле бүлекчәсе җитәкчесе 

(килешү буенча) 

8 Кәримов Габделбари Закир улы 
Питрәч муниципаль районы инвалидлар Советы рәисе 

(килешү буенча) 

1

3 
Фадеева Людмила Николаевна Пенсионер (килешү буенча) 

1

4 
Болонкин Николай Александрович Әфганчылар җәмгыяте рәисе (килешү буенча) 

 


