
      _______тел.: (8-84348) 2-31-00, факс: (8-84348) 2-20-22, chishma@tatar.ru_______________ 
 

Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмә муниципаль районы Советы утырышы 

КАРАРы 
 

2019 елның 18 апреленнән                                                                                           № 48 -284 
 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2014 елның 16 
декабрендәге 38-228 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа 

Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге каршындагы Иҗтимагый совет 
турындагы нигезләмә һәм аның үзгәрешләр кертү турында» 

 
       «Мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә һәм 
медик-социаль экспертиза федераль учреждениеләре тарафыннан хезмәт күрсәтү 
шартларының сыйфатын бәйсез бәяләүне камилләштерү мәсьәләләре буенча Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында " 2017 елның 5 
декабрендәге 392-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 4 пункт. 3 Татарстан 
Республикасында коррупциягә каршы тору эшен координацияләү комиссиясе утырышы 
беркетмәсе 24.09.2018 һәм 5. п.1 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
Президиумы утырышы Протоколы (11.02)2019 №1-пп, Татарстан Республикасы Яңа 
Чишмә муниципаль районы Советы 

ЧИШҮ: 
 

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы «муниципаль 
берәмлеге каршындагы Иҗтимагый совет турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
хакында»: 

- 2.1 пунктның дүртенче абзацында «сыйфат контроле» сүзеннән соң «хезмәт 
күрсәтү шартлары " сүзләрен өстәргә»; 

 2.2 пунктының бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 
инициативасы (мөрәҗәгате) буенча Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль 
районы Башкарма комитеты каршындагы Мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә оешмалар 
тарафыннан хезмәтләр күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү үткәрү буенча Иҗтимагый 
совет формалаштыру»; 

- 2.2 пунктының җиденче абзацын «һәм спорт "сүзләреннән соң «Яңа Чишмә 
муниципаль районы" сүзләрен өстәргә»; 

 2.2 пунктының сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының мәгариф, мәдәният, сәламәтлек 
саклау, социаль хезмәт күрсәтү, физик культура һәм спорт өлкәләрендә дәүләт 
(муниципаль) хезмәтләре күрсәтү шартларының сыйфатын күтәрү буенча 
гражданнарның, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларның 
инициативаларын карау һәм тикшерү;»; 

 2.2 пунктының тугызынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының мәгариф, мәдәният, сәламәтлек 
саклау, социаль хезмәт күрсәтү, физик культура һәм спорт өлкәләрендә дәүләт  
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 НОВОШЕШМИНСКОГО 
           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
              РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Советская, д.80, 
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