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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Лаеш муниципаль районы Габишево авыл җирлеге 
эшмәкәрләрләренең Иҗтимагый Советын төзү турында

Лаеш муниципаль районы Габишево авыл җирлеге территориясендә 
эшмәкәрлек эшчәнлеген үстерүгә ярдәм итү максатыннан, «Россия Федерациясендә
кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында " 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ 
номерлы Федераль законы, Лаеш муниципаль районының Габишево авыл җирлеге 
Уставы нигезендә карар бирәм:

1.Лаеш муниципаль районы Габишево авыл җирлеге эшмәкәрләренең 
Иҗтимагый Советын булдырырга.

2. Лаеш муниципаль районының Габишево авыл җирлеге эшмәкәрләренең 
Иҗтимагый Советы турындагы нигезләмәне расларга (1 нче кушымта).

3. Лаеш муниципаль районы Габишево авыл җирлеге эшмәкәрләренең 
Иҗтимагый Советы составын расларга (2 нче кушымта).

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.

Габишево авыл җирлеге
Башкарма комитет Җитәкчесе:                                     Р. Т. Хөсәенов



Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Габишево авыл җирлеге
Советының  2019 ел, 20 май, 

                                                                                                                 9 номерлы карарына 
                                                                                                                   1 нче Кушымта                                                                                                                              

Лаеш муниципаль районы эшмәкәрләренең
Иҗтимагый Советы турында

Нигезләмә

Бүлек 1.  Гомуми нигезләмәләр



1. Лаеш муниципаль районы Габишево авыл җирлеге Эшкуарларның иҗтимагый
советы  (алга  таба  -  Совет)  Лаеш  муниципаль  районы  Габишево  авыл  җирлеге
территориясендә  (алга  таба-Совет)  эшкуарлык  эшчәнлеген  үстерүгә  ярдәм  итү
максатыннан  оештырыла  -  Габишево  авыл  җирлегенең  социаль-икътисадый
проблемаларын хәл итүгә эшкуарлык секторын киңрәк җәлеп итү, Габишево авыл
җирлегенең  дәүләт  хакимияте  органнары  һәм  җирле  үзидарә  органнары  һәм
эшкуарлык  структуралары арасындагы хезмәттәшлекнең  нәтиҗәлелеген  арттыру,
Габишево  авыл  җирлегенең  социаль-икътисадый  проблемаларын  хәл  итүгә
эшкуарлык секторын киң җәлеп итү.

2.  Совет  үз  эшчәнлегендә  Россия  Федерациясе  Конституциясе,  Татарстан
Республикасы  Конституциясе,  Россия  Федерациясенең  башка  норматив  хокукый
актлары,  Татарстан  Республикасының  норматив  хокукый  актлары,  муниципаль
хокукый актлар, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.

3.  Совет  әлеге  Нигезләмәдә  күрсәтелгән  максатларны  гамәлгә  ашыру  өчен
мәнфәгатьләрнең  гомумилеге  нигезендә  берләшкән  гражданнар  инициативасы
буенча  төзелгән  ирекле,  үз  үзидарәле  булып  тора.  Совет  үз  компетенциясе
мәсьәләләре  буенча  карарлар  кабул  итүдә  үзидарә,  бәйсезлек  һәм  иреклелек
принципларында эшли, үз эшчәнлеген иҗтимагый башлангычларда гамәлгә ашыра.

Бүлек 3. Советның составы, структурасы һәм эш тәртибе

8. Совет составы Габишево авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе карары
белән  раслана.  Совет  составына  дәүләт  хакимияте  органнары,  җирле  үзидарә
органнары, шәһәр оешмалары вәкилләре, Советагабеш авыл җирлеге депутатлары,
шәхси  эшмәкәрләр,  шулай  ук  эшкуарлыкка  ярдәм  итү  мәсьәләләре  белән
шөгыльләнүче, әмма Советның гомуми составыннан 1/3 артык булмаган оешмалар
вәкилләре керә ала.

9. Совет рәисе, аның урынбасарлары һәм җаваплы секретаре Совет утырышында
совет әгъзалары саныннан гади күпчелек тавыш белән сайлана.

10.  Совет  әгъзалары  утырышларда  шәхсән  катнашырга  һәм  Совет  карарлары
нигезендә йөкләмәләр үтәргә тиеш.



11. Совет әгъзалары хокуклы:

1)  совет  турында  нигезләмә  белән  билгеләнгән  бурычларны  үтәү  өчен  Совет
тарафыннан булдырылган комиссияләр, эш төркемнәре эшендә катнашырга;

2)  совет  карарларын  үтәү  өчен  консультантлар,  экспертлар  сыйфатында  чыгыш
ясарга;

3) Совет утырышлары карарлары, стенограммалары, беркетмәләре белән танышу.

12. Советның теләсә кайсы әгъзасы, үз карары турында язма гариза юллап, аның
составыннан чыгарга хокуклы. Совет әгъзасы гариза  бирелгән көннән составтан
төшеп калган дип санала.

13. Советның җаваплы секретаре түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашыра:

1) совет эшчәнлеген оештыру-техник тәэмин итү;

2) Совет утырышларын үткәрүгә әзерлек (Совет әгъзаларын утырыш башланганчы
3  көннән  дә  ким  булмаган  күләмдә  хәбәр  итү,  Совет  әгъзаларын  кирәкле
мәгълүмати материаллар һәм документлар белән тәэмин итү,  карар проектларын
әзерләү, беркетмәләрне рәсмиләштерү, Совет утырышлары материалларын җибәрү,
пресс-релизлар һәм башка документлар белән тәэмин итү);

3)  керүче  һәм  чыгучы  корреспонденция  исәбен  һәм  Советның  эчке
документларында каралган башка функцияләрне исәпкә алу.

14.  Совет  утырышлары Габишево авыл җирлеге  башкарма комитеты җитәкчесе,
Совет Рәисе яки аның урынбасарлары тарафыннан кирәк булганда, кварталга бер
тапкырдан да ким булмаска мөмкин.

15. Совет утырышында аның исемлек составының яртысыннан артыгы катнашкан
очракта  карар  кабул  итәргә  хокуклы.  Карар  катнашучыларның  гади  күпчелек
тавышы  белән  кабул  ителә.  Тавышларның  тигезлегендә  Совет  утырышында
рәислек  итүче  тавышы  хәлиткеч  әһәмияткә  ия.  Совет  карарлары  беркетмә
рәвешендә  рәсмиләштерелә.  Совет  утырышы  беркетмәсенә  Совет  рәисе  яисә
рәислек итүче совет утырышында һәм Советның җаваплы секретаре кул куя.

16.  Совет  утырышы  көн  тәртибе  Совет  әгъзалары,  Габишево  авыл  җирлеге
башлыгы,  Габишево  авыл  җирлеге  башкарма  комитеты  җитәкчесе  тәкъдимнәре
буенча  Советның  планлаштырылган  утырышына  кадәр  10  көннән  дә  соңга
калмыйча Совет рәисе тарафыннан раслана.

17. Совет Рәисе:

1) совет эше белән җитәкчелек итә;

2) Совет утырышлары үткәрә;

3)  Советны  дәүләт  хакимияте  органнарында,  җирле  үзидарә  органнарында  һәм
башка оешмаларда (шул исәптән чит ил оешмаларында) тәкъдим итә);



4) Совет карарларына,  шулай ук Совет компетенциясенә керә торган мәсьәләләр
буенча әзерләнгән документларга имза сала.

18. Совет рәисе урынбасары:

1)  совет  рәисе  кушуы  буенча  Совет  рәисе  вазыйфаларын  аның  булмаган  чорга
башкара;

2) Совет рәисе йөкләмәләрен һәм карарларын башкара.

19. Советның җаваплы секретаре:

1) совет утырышлары әзерли;

2) Советның массакүләм мәгълүмат чаралары белән үзара хезмәттәшлеген тәэмин
итә;

3)  совет  эшендә  катнашу  өчен  чит  оешмалар  вәкилләрен,  белгечләрне,
консультантларны, экспертларны җәлеп итә;

4) Совет әгъзалары тарафыннан совет карарларын үтәүне тәэмин итә.

Габишево авыл җирлеге 

Башкарма комитет Җитәкчесе:                           Р. Т. Хөсәенов

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Габишево авыл җирлеге
Советының  2019 ел, 20 май, 

                                                                                                                 9 номерлы карарына 
                                                                                                                   2 нче Кушымта                                                                                                                              



Лаеш муниципаль районы Габишево  авыл җирлеге
эшмәкәрләренең Иҗтимагый Советы

составы

1. Хөсәенов Рамил Тәлгать улы - Габишево авыл җирлеге Башкарма комитеты 
җитәкчесе, Совет рәисе;

2. Матвеева Ирина Геннадий кызы-Габишево авыл җирлеге Башкарма 
комитеты җитәкчесе урынбасары, Совет рәисе урынбасары; (килешү буенча));

3. Галиева Алзия Әсхәт кызы-Габишево авыл җирлеге Башкарма комитеты 
сәркатибе, Совет сәркатибе;

Совет Әгъзалары:

4. Балканский Алмаз Ринат улы - Балканский ИП (килешү буенча);

5. Галимов Раиф Гомәр  улы-ИП Галимов (килешү буенча);

6. Хәйруллина Альбина Марат кызы - ИП Хәйруллина (килешү буенча);

7. Миңнуллин Гали - ИП Хәйруллин (килешү буенча);


	1. Лаеш муниципаль районы Габишево авыл җирлеге Эшкуарларның иҗтимагый советы (алга таба - Совет) Лаеш муниципаль районы Габишево авыл җирлеге территориясендә (алга таба-Совет) эшкуарлык эшчәнлеген үстерүгә ярдәм итү максатыннан оештырыла - Габишево авыл җирлегенең социаль-икътисадый проблемаларын хәл итүгә эшкуарлык секторын киңрәк җәлеп итү, Габишево авыл җирлегенең дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары һәм эшкуарлык структуралары арасындагы хезмәттәшлекнең нәтиҗәлелеген арттыру, Габишево авыл җирлегенең социаль-икътисадый проблемаларын хәл итүгә эшкуарлык секторын киң җәлеп итү.
	2. Совет үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.
	3. Совет әлеге Нигезләмәдә күрсәтелгән максатларны гамәлгә ашыру өчен мәнфәгатьләрнең гомумилеге нигезендә берләшкән гражданнар инициативасы буенча төзелгән ирекле, үз үзидарәле булып тора. Совет үз компетенциясе мәсьәләләре буенча карарлар кабул итүдә үзидарә, бәйсезлек һәм иреклелек принципларында эшли, үз эшчәнлеген иҗтимагый башлангычларда гамәлгә ашыра.
	Бүлек 3. Советның составы, структурасы һәм эш тәртибе
	8. Совет составы Габишево авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе карары белән раслана. Совет составына дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, шәһәр оешмалары вәкилләре, Советагабеш авыл җирлеге депутатлары, шәхси эшмәкәрләр, шулай ук эшкуарлыкка ярдәм итү мәсьәләләре белән шөгыльләнүче, әмма Советның гомуми составыннан 1/3 артык булмаган оешмалар вәкилләре керә ала.
	9. Совет рәисе, аның урынбасарлары һәм җаваплы секретаре Совет утырышында совет әгъзалары саныннан гади күпчелек тавыш белән сайлана.
	10. Совет әгъзалары утырышларда шәхсән катнашырга һәм Совет карарлары нигезендә йөкләмәләр үтәргә тиеш.
	11. Совет әгъзалары хокуклы:
	1) совет турында нигезләмә белән билгеләнгән бурычларны үтәү өчен Совет тарафыннан булдырылган комиссияләр, эш төркемнәре эшендә катнашырга;
	2) совет карарларын үтәү өчен консультантлар, экспертлар сыйфатында чыгыш ясарга;
	3) Совет утырышлары карарлары, стенограммалары, беркетмәләре белән танышу.
	12. Советның теләсә кайсы әгъзасы, үз карары турында язма гариза юллап, аның составыннан чыгарга хокуклы. Совет әгъзасы гариза бирелгән көннән составтан төшеп калган дип санала.
	13. Советның җаваплы секретаре түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашыра:
	1) совет эшчәнлеген оештыру-техник тәэмин итү;
	2) Совет утырышларын үткәрүгә әзерлек (Совет әгъзаларын утырыш башланганчы 3 көннән дә ким булмаган күләмдә хәбәр итү, Совет әгъзаларын кирәкле мәгълүмати материаллар һәм документлар белән тәэмин итү, карар проектларын әзерләү, беркетмәләрне рәсмиләштерү, Совет утырышлары материалларын җибәрү, пресс-релизлар һәм башка документлар белән тәэмин итү);
	3) керүче һәм чыгучы корреспонденция исәбен һәм Советның эчке документларында каралган башка функцияләрне исәпкә алу.
	14. Совет утырышлары Габишево авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе, Совет Рәисе яки аның урынбасарлары тарафыннан кирәк булганда, кварталга бер тапкырдан да ким булмаска мөмкин.
	15. Совет утырышында аның исемлек составының яртысыннан артыгы катнашкан очракта карар кабул итәргә хокуклы. Карар катнашучыларның гади күпчелек тавышы белән кабул ителә. Тавышларның тигезлегендә Совет утырышында рәислек итүче тавышы хәлиткеч әһәмияткә ия. Совет карарлары беркетмә рәвешендә рәсмиләштерелә. Совет утырышы беркетмәсенә Совет рәисе яисә рәислек итүче совет утырышында һәм Советның җаваплы секретаре кул куя.
	16. Совет утырышы көн тәртибе Совет әгъзалары, Габишево авыл җирлеге башлыгы, Габишево авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе тәкъдимнәре буенча Советның планлаштырылган утырышына кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча Совет рәисе тарафыннан раслана.
	17. Совет Рәисе:
	1) совет эше белән җитәкчелек итә;
	2) Совет утырышлары үткәрә;
	3) Советны дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында һәм башка оешмаларда (шул исәптән чит ил оешмаларында) тәкъдим итә);
	4) Совет карарларына, шулай ук Совет компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча әзерләнгән документларга имза сала.
	18. Совет рәисе урынбасары:
	1) совет рәисе кушуы буенча Совет рәисе вазыйфаларын аның булмаган чорга башкара;
	2) Совет рәисе йөкләмәләрен һәм карарларын башкара.
	19. Советның җаваплы секретаре:
	1) совет утырышлары әзерли;
	2) Советның массакүләм мәгълүмат чаралары белән үзара хезмәттәшлеген тәэмин итә;
	3) совет эшендә катнашу өчен чит оешмалар вәкилләрен, белгечләрне, консультантларны, экспертларны җәлеп итә;
	4) Совет әгъзалары тарафыннан совет карарларын үтәүне тәэмин итә.
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