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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

 

“15 ” апрель 2019 ел        № 8 

 

Олы Карамалы авылында кече һәм урта 

эшмәкәрлекнең торышы, авыл җирлеге 

координация эшчәнлеген оештыру 

тәртибе турында яки үсеш ӛлкәсендә 

киңәшмә органнары  

 

      «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясындагы 5 пункты, 13 

статьясындагы 4 пункты, Олы Карамалы авыл җирлеге Уставы нигезендә Олы 

Карамалы авыл җирлеге хакимияте КАРАР БИРӘ: 

 1. Татарстан Республикасы " Олы Карамалы авыл җирлегендә кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү ӛлкәсендә координация яки киңәшмә органнары тӛзү һәм 

аларның эшчәнлеге тәртибен кушымта нигезендә расларга. 

 2. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында 

игълан итәргә:  

    - Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Олы Карамалы 

авылы, Үзәк  ур., 4; 

   - Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Бәрлегуҗа авылы, 

Тукай урамы, 16,  шулай ук хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет " мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемә алам. 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Олы Карамалы авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                Э.И.Байдамшин 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Камско-Устьинский     муниципальный   

район 

исполнительный комитет 

Большекармалинского сельского 

поселения 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Карамалы авыл жирлеге  

башкарма комитеты 

422830, Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский район, 

с. Б.Кармалы, ул.Центральная, 4 

тел. (8437) 35-2-38 
ОКПО 93065191, ОГРН 1061672018022 

ИНН/КПП 1622004612/162201001 

 422830,  Татарстан Республикасы,  

Кама Тамагы  районы, 

Олы Карамалы авылы, Үзәк урамы, 4 

тел. (8437) 35-2-38 
ОКПО 93065191, ОГРН 1061672018022 

ИНН 1622004612/162201001 



Олы Карамалы авыл җирлеге 

Башкарма комитет карарына кушымта 

«15 »апрель 2019 ел №8 

 

                                                                                

Олы Карамалы авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү ӛлкәсендә 

координация яки киңәшмә органнары тӛзү һәм аларның эшчәнлеге тәртибе 

 

 1. Әлеге норматив акт кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү ӛлкәсендә 

координация яки киңәшмә органнары булдыру һәм аларның эшчәнлеге тәртибен 

Олы Карамалы авыл җирлеге администрациясе (алга таба - Координация яки 

киңәшмә органнары һәм администрация), авыл җирлегендә билгели. 

 2. Координация яки киңәшмә органнары кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары, кече һәм урта эшкуарлык субъектларының мәнфәгатьләрен 

чагылдыручы коммерциячел булмаган оешмалар вәкилләренең билгеле бер 

мәсьәләләрне хәл иткәндә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү ӛлкәсендә дәүләт 

сәясәтен гамәлгә ашыруда яисә конкрет чаралар уздыру ӛчен катнашуларын 

тәэмин итү максатларында булдырыла. Киңәшмә органнары Советлар дип 

аталалар һәм тәкъдим итү характерында булган мәсьәләләрне алдан карау һәм 

алар буенча тәкъдимнәр әзерләү ӛчен тӛзелә. Тӛзелә торган совет яки комиссия 

бер үк вакытта координация органы да, киңәшмә органы да була ала. 

 Координация яки киңәшмә органнары максатларыннан чыгып тӛзелә:  

1) Олы Кароамалы авыл җирлегенең социаль-икътисадый үсешендә кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларының ролен арттыру;  

2) кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү ӛлкәсендә муниципаль сәясәтне эшләүгә 

һәм гамәлгә ашыруга кече һәм урта эшкуарлык субъектларын җәлеп итү; 

3) кече һәм урта эшкуарлык субъектларының проблемаларын тикшерү һәм 

гомумиләштерү, Ӛлкә дәүләт хакимияте органнарында һәм җирле үзидарә 

органнарында аларның законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау;  

4) җәмәгать оешмаларын, эшкуарлар берлекләрен, массакүләм мәгълүмат 

чаралары вәкилләрен гражданнарның эшкуарлык эшчәнлегенә хокукларын 

гамәлгә ашыруга кагылышлы мәсьәләләр буенча фикер алышуга җәлеп итү һәм 

әлеге мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр әзерләү;  

5) кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү ӛлкәсендә муниципаль сәясәтне гамәлгә 

ашыруга юнәлдерелгән инициативаларны күрсәтү һәм аларга ярдәм итү;  

6) кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүне җайга салучы Олы Карамалы авыл 

җирлегенең муниципаль хокукый актлары проектларына иҗтимагый экспертиза 

үткәрү. 

 3. Координация органнары Администрация яисә коммерциячел булмаган 

оешмалар инициативасы буенча кече һәм урта эшкуарлык субъектлары 

мәнфәгатьләрен чагылдыручы оештырылырга мӛмкин. 

 4. Координация яки киңәшмә органнары Олы Карамалы авыл җирлегенең 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары мәнфәгатьләрен чагылдыручы 

коммерцияле булмаган оешмалары (алга таба - коммерцияле булмаган оешмалар) 

мӛрәҗәгать иткән очракта, администрациягә әлеге органнар каршында 

Координация яки киңәшмә органнары булдыру тәкъдиме белән тӛзелергә мӛмкин. 

Администрация бер ай эчендә Координация яки киңәшмә органнарын тӛзү 

турындагы тәкъдимне карарга тиеш. 



 5. Координация яки киңәшмә органнары администрация карары белән 

тӛзелә. Кабул ителгән карар турында администрация ай дәвамында язмача 

мӛрәҗәгать иткән коммерцияле булмаган оешмаларга хәбәр итә. Кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү ӛлкәсендә координация яисә киңәшмә органнарын тӛзү 

турындагы хакимият карарлары массакүләм мәгълүмат чараларында басылып 

чыгарга, шулай ук администрациянең рәсми сайтында урнаштырырга тиеш. 

         6. Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү ӛлкәсендә координация яки киңәшмә 

органнары Олы Карамалы авыл җирлеге башлыгы каршында тӛзелә. 

 7. Координация яки киңәшмә органнарын тӛзү администрация карары белән 

гамәлгә ашырыла. 

 8. Координация яки киңәшмә органнары составына хакимият вәкилләре, 

дәүләт хакимияте органнары вәкилләре, шулай ук килешү буенча иҗтимагый 

оешмалар, эшкуарлар берлекләре һәм ассоциацияләре, кече һәм урта 

эшкуарлыкка ярдәм инфраструктурасы оешмалары, кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары вәкилләре керә ала. 

 9. Координация яки киңәшмә органнары составы хакимият карары белән, 

анда тәкъдим ителгән дәүләт хакимияте органнары, коммерциячел булмаган 

оешмалар һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары белән килешеп раслана. 

Администрация коммерциячел булмаган оешмалар һәм кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары вәкилләренең әлеге Координация яки киңәшмә органнары 

әгъзаларының гомуми саныннан кимендә ӛчтән икесе составында катнашуын 

тәэмин итә. 

 10. Олы Карамалы авыл җирлеге башлыгы координация яки киңәшмә 

органы рәисе булып тора. 

 11. Координация яки киңәшмә органы Рәисе: Координация яки киңәшмә 

органы утырышларының кӛн тәртибен формалаштыра; Координация яки киңәшмә 

органы эшен оештыра һәм аның утырышларында рәислек итә; Координация яки 

киңәшмә органы утырышларының беркетмәләрен раслый; Координация яки 

киңәшмә органы составын үзгәртү буенча тәкъдимнәр кертә; Координация яки 

киңәшмә органы эшчәнлеге һәм координация яки киңәшмә органы карарлары 

турында мәгълүмат җибәрә: дәүләт хакимиятенең кызыксынган башкарма 

органнары җитәкчеләре һәм Олы Карамалы авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнары, шулай ук башка кызыксынган затларга; Координация яки киңәшмә 

органы эшчәнлеген тәэмин итү ӛчен кирәкле башка гамәлләрне гамәлгә ашыра. 

 12. Координация яки киңәшмә органы Рәисе урынбасары координация яки 

киңәшмә органы Рәисе тәкъдиме буенча бер елга аның әгъзалары арасыннан 

сайлана. 

 13. Координация яки киңәшмә органы Рәисе урынбасары, координация яки 

киңәшмә органы Рәисе кушуы буенча: Координация яки киңәшмә органы 

утырышында әзерлекне оештыра һәм рәислек итә; дәүләт хакимияте 

органнарында, җирле үзидарә органнарында һәм коммерцияле булмаган 

оешмаларда Координация яки киңәшмә органы тәкъдим итә. 

 14. Координация яки киңәшмә органы Секретаре (алга таба - сәркатип) 

Координация яки киңәшмә органы тӛзелә торган Олы Карамалы авыл җирлеге 

башлыгы карары белән билгеләнә. Сәркатипкә Координация яки киңәшмә органы 

утырышларына материалларны туплау һәм җибәрү, утырышларны үткәрү вакыты, 

урыны һәм тәртибе турында хәбәр итү, утырышлар беркетмәләрен алып бару, 

рәсмиләштерү һәм саклау ӛчен җаваплылык йӛкләнә. 



 15. Координация яки киңәшмә органы утырышлары аның расланган 

эшчәнлек планы нигезендә, әмма ярты елга бер тапкырдан да ким түгел. Кирәк 

булган очракта, Координация яки киңәшмә органы әгъзаларының ӛчтән береннән 

дә ким булмаган инициативасы белән координацион яки киңәшмә органының 

чираттан тыш утырышы билгеләнергә мӛмкин. 

 16. Координация яки киңәшмә органы утырышы белән җитәкчелек итүне 

Рәис гамәлгә ашыра. Рәис булмаганда утырышны аның урынбасары үткәрә. 

 17. Координация яки киңәшмә органы утырышына дәүләт хакимияте 

органнары, җирле үзидарә органнары, Координация яки киңәшмә органы 

составына кермәгән иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре чакырыла ала. 

 18. Әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган ӛлеше 

катнашса, Координация яки киңәшмә органы утырышы хокуклы санала. 

 19. Координация яки киңәшмә органы карарлары утырышта катнашучы, 

шулай ук булмавы, ләкин үз фикерен язмача чагылдыручы Координация яки 

киңәш органы әгъзаларының гади күпчелек тавышы белән кабул ителә. 

Тавышларның тигезлегендә Рәис тавыш биргән карар кабул ителгән дип санала, ә 

ул булмаганда - рәис урынбасары. Кабул ителгән карарга каршы тавыш биргән 

Координация яки киңәшмә органы әгъзаларының фикере беркетмәгә кушымта 

белән беркетмәдә яисә аерым язма формада теркәлә. Координация яки киңәшмә 

органы карарлары утырыш беркетмәсе белән рәсмиләштерелә.  

         20. Координация яки киңәшмә органы тәкъдимнәре дәүләт хакимиятенең 

тиешле башкарма органнарына, кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү ӛлкәсендә 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнарына җибәрелә. 

 21. Координация яки киңәшмә органы үз эшчәнлеге ӛлкәсенә караган 

мәсьәләләр буенча материалларны билгеләнгән тәртиптә соратып алырга 

хокуклы. 

 22. Координация яки киңәшмә органы эшчәнлеген оештыру-техник тәэмин 

итү, шул исәптән Координация яки киңәшмә органы тӛзү турында гомуми 

файдаланудагы мәгълүмат системаларына, аның утырышын үткәрү датасы һәм 

урыны, кӛн тәртибе һәм карарлары урнаштыру администрация тарафыннан 

гамәлгә ашырыла. 

 23. Координация яки киңәшмә органының эш регламенты аның 

утырышында раслана. 

 

 

 


