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Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Күпфатирлы йорт белән идарә 
итү өчен идарәче оешманы сайлап алу буенча 
конкурс комиссиясе төзү турында " 2018 елның 
8 маендагы 1041 номерлы карарына 
үзгәрешләр кертү турында 

 

  

 Кадрлар үзгәрешләре белән бәйле рәвештә Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты 
 
КАРАР БИРӘ: 
 

1.  Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Күпфатирлы йорт белән идарә итү өчен идарәче оешманы сайлап 
алу буенча конкурс комиссиясе төзү турында» 2018 елның 8 маендагы 1041 номерлы 
карарына 1нче, 2нче кушымталарда яңа редакциядә бәян итеп үзгәрешләр кертергә. 

2. ЯҮМР Советы Аппаратының җәмәгатьчелек һәм ММЧ белән элемтә бүлеге 
җитәкчесе Д.С.Анисимовка әлеге карарны Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

Җитәкче                                                                               Д. А. Сапожников 

 
 

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1нче кушымта 

                                                                                                                                                                                                                                                        
Зеленодольск муниципаль районы 

 Башкарма комитеты  
                                                       карарына 

                                                                                                15.03.2019 №656 
 

 
Сайлап алу буенча конкурс комиссиясе составы 

күпфатирлы йорт белән идарә итү оешмасы идарәчесе 
 

Комиссия рәисе: 
 
Д.А. Сапожников - Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 
 
Комиссия рәисе урынбасары: 
 
А. О. Антонов – "ТР ЗМР ТКХ департаменты" МБУ җитәкчесе»; 
 
Комиссия сәркатибе: 
 
А. Е. Артамонова – «ТР Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы 
министрлыгының ТКХ департаменты» МБУ күпфатирлы йортлар белән капиталь 
ремонт һәм идарә итү бүлегенең баш белгече. 
 
Комиссия әгъзалары: 
 
Н.В. Гусев – "ЯҮМР милек һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы" муниципаль 
учреждениесе җитәкчесе (килешү буенча); 
 
В.Б. Макеев – Зеленодольск шәһәренең 4 нче сайлау округы депутаты (килешү 
буенча);  
 
В.В. Братухин – Зеленодольск шәһәренең 7 нче сайлау округы депутаты (килешү 
буенча).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2нче кушымта 
                                                                           



                                                                                          
                                                                                                      Зеленодольск 

муниципаль районы 
 Башкарма комитет  

                                                       карарына 
                                                                                  15.03.2019 №656 

 

 

Нигезләмә 

күпфатирлы йорт белән идарә итү өчен идарә оешмасын сайлап алу буенча 

конкурс комиссиясе турында 

 

1. Гомуми нигезләмәләр  

1.1. Әлеге Нигезләмә гамәлдәге законнар нигезендә эшләнгән һәм 

күпфатирлы йорт белән идарә итү оешмаларын сайлап алу буенча ачык конкурс 

үткәрү өчен Конкурс комиссиясе эшен регламентлаучы сорауларны (алга таба - 

Конкурс комиссиясе) билгели. 

1.2. Конкурс комиссиясе үз эшендә Россия Федерациясе Торак кодексына, 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирле үзидарә органы тарафыннан 

күпфатирлы йорт белән идарә итү өчен идарәче оешмаларны сайлап алу буенча 

ачык конкурс үткәрү тәртибе турында " 2006 елның 6 февралендәге 75 номерлы 

карарына, муниципаль хокукый актларга һәм әлеге Нигезләмәгә таяна. 

1.3. Әлеге Нигезләмә белән җайга салынмаган конкурсны үткәрү мәсьәләләре 

«күпфатирлы йорт белән идарә итү өчен идарәче оешмаларны сайлап алу буенча 

ачык конкурс җирле үзидарә органы тарафыннан үткәрү тәртибе турында " 2006 

елның 6 февралендәге 75 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары 

нигезендә хәл ителә. 

2. Конкурс комиссиясенең төп бурычлары 

2.1. Конкурс комиссиясенең төп бурычлары булып түбәндәгеләр тора: 

- конкурста катнашу өчен гаризаларны карау һәм претендентларның конкурс 

документларында күрсәтелгән таләпләргә туры килүен тикшерү; 

- конкурс үткәрү. 

3. Конкурс комиссиясенең эш тәртибе 

3.1. Конкурс комиссиясе эше белән җитәкчелек итүне конкурс комиссиясе 

рәисе башкара, ә ул булмаганда - конкурс комиссиясе рәисе тарафыннан 

билгеләнә торган урынбасары. 

3.2. Конкурс комиссиясе, утырышта аның әгъзаларының гомуми санының 

50 проценттан артыгы катнашса, хокуклы. Конкурс комиссиясенең һәр әгъзасы 1 

тавышка ия. 



3.3. Конкурс комиссиясе карарлары аның утырышында катнашкан конкурс 

комиссиясе әгъзаларының гади күпчелек тавышы белән кабул ителә. Тавыш 

белән тигезләшкән очракта карар конкурс комиссиясе рәисе тарафыннан кабул 

ителә. 

3.4. Конкурс комиссиясе карары кабул ителгән көнне беркетмәләр белән 

рәсмиләштерелә, алар утырышта катнашкан конкурс комиссиясе әгъзалары кул 

куя. 

3.5. Конкурс комиссиясе утырышларында торак милекчеләре ширкәтләре, 

торак, торак-төзелеш кооперативлары яки башка махсуслаштырылган 

кулланучылар кооперативлары, күпфатирлы йортларда биналарның милекчеләр 

ассоциацияләре вәкилләре, шулай ук кулланучылар иҗтимагый берләшмәләре 

(аларның ассоциацияләре, берлекләре) вәкилләре катнаша ала. Күрсәтелгән 

вәкилләрнең вәкаләтләре документлар белән раслана. 

3.6. Конкурс комиссиясе утырышларында конкурста катнашучылар яки 

аларның вәкилләре, шулай ук массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре 

катнаша ала. 

4. Конкурс комиссиясенең җаваплылыгы 

4.1. Конкурс комиссиясе әгъзалары гамәлдәге законнарда билгеләнгән 

тәртиптә һәм күләмдә җаваплы. 


