
                                         

КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

Азнакай шәһәре            №268-36                  «23» май 2019 ел 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Иҗтимагый советы турында 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131 – ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасы Иҗтимагый палатасы турында» 2005 елның 14 октябрендәге 103-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставының 21 статьясы нигезендә, 

Азнакай муниципаль районы гражданнары һәм җирле үзидарә органнарының үзара 

хезмәттәшлеген тәэмин итү, җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча карарларны 

тормышка ашырганда халыкның ихтыяҗларын һәм мәнфәгатьләрен исәпкә алу, 

җирле үзидарә органнары эшчәнлегенә иҗтимагый контроль булдыру 

максатларында, 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының иҗтимагый 

советы турында Нигезләмә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карарын үз көчен югалткан 

дип танырга: 

- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Иҗтимагый 

советы турында» 2012 елның 15 мартындагы 113-18 номерлы карары; 

- 2013 елның 23 августындагы «Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советының 2012 елның 15 мартындагы 113-18 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Иҗтимагый советы 

турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 251-36 номерлы карары; 

- 2014 елның 12 августындагы 318-45 номерлы «Татарстан Республикасы 

Азнакай район Советының 2012 елның 15 мартындагы 113-18 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Иҗтимагый советы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»; 

- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы 

турында» 2012 ел, 15 март, 113-18 нче карары белән расланган «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2015 ел, 30 апрель, 362-52 нче карары. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-

коммуникация челтәрендә http адресы буенча 

урнаштырырга:http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, 

депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

Рәис                                                                           М.З.Шәйдуллин 
 

http://aznakayevo.tatar.ru/


Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

карарына кушымта 

 «_____» __________  2019  №_____ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Иҗтимагый советы 

турында Нигезләмә 

 

1.Гомуми нигезләмәләр 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының иҗтимагый советы 

(алга таба - Иҗтимагый Совет) Азнакай муниципаль районының гражданлык 

җәмгыяте мәнфәгатьләрен тормышка ашыру максатында даими эшләүче 

консультатив киңәшмә органы булып тора: 

- җирле үзидарәне гамәлгә ашыруда халыкның һәм коммерцияле булмаган 

оешмаларның катнашуын киңәйтү; 

- җирле үзидарә органнары тарафыннан карарлар кабул иткәндә халык 

фикерен исәпкә алу; 

- Азнакай муниципаль районында гражданнарның һәм коммерцияле булмаган 

оешмаларның законлы мәнфәгатьләрен тормышка ашыруга юнәлдерелгән халык 

һәм коммерцияле булмаган оешмаларның инициативаларын тәкъдим итү һәм яклау; 

- Азнакай муниципаль районының гражданнар берләшмәсенә карата халык 

тарафыннан вазыйфаларны үтәү. 

1.2. Иҗтимагый Совет үз эшчәнлеген Россия Федерациясе Конституциясе, 

Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль законнар, Татарстан 

Республикасы законнары һәм норматив хокукый актлары, муниципаль берәмлекнең 

норматив хокукый актлары, Азнакай муниципаль районы башлыгы карарлары һәм 

боерыклары нигезендә җәмәгать башлангычларында гамәлгә ашыра. 

1.3. Совет эшчәнлеге Законлылык, гуманизм, кеше хокукларын хөрмәт итү, 

хәбәрдарлык, Азнакай муниципаль районы халкының төрле социаль төркемнәре 

мәнфәгатьләрен килештерү принципларына нигезләнә. 

1.4. Иҗтимагый Совет юридик зат түгел. 

1.5. Иҗтимагый Совет Азнакай районы Советы һәм Азнакай муниципаль 

районының башка җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлек итә. Азнакай 

район Советы, даими комиссияләр утырышлары эшендә катнашу өчен үз 

вәкилләрен җибәрә. 

1.6. Азнакай район Советы аппараты Иҗтимагый советка оештыру-техник 

мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтә. 

1.7. Иҗтимагый Совет Җирле үзидарә органнары һәм муниципаль оешмалар, 

федераль законнар нигезендә аерым гавами вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы башка 

органнар һәм оешмалар эшчәнлегенә иҗтимагый контроль субъекты булып тора. 

2. Иҗтимагый Совет эшчәнлегенең вәкаләтләре, төп максатлары, 

бурычлары. 

2.1. Иҗтимагый совет эшчәнлегенең төп максатлары булып тора: 

- район территориясендә эшләп килүче җирле үзидарә органнарының һәм 

иҗтимагый оешмаларның, дини берләшмәләрнең, һөнәр берлекләренең һәм башка 

оешмаларның үзара хезмәттәшлеге механизмын камилләштерү; 

- район тормышында мөһим мәсьәләләр буенча карарлар әзерләүдә, 

анализлауда һәм бәяләүдә гражданнарның катнашуын тәэмин итү; 

- район территориясендә гамәлдә булган җирле үзидарә органнарының һәм 

иҗтимагый берләшмәләрнең, дини берләшмәләрнең, һөнәр берлекләренең һәм 



гражданнарның башка берләшмәләренең мәгълүмати-аналитик эшчәнлеге 

нәтиҗәлелеген арттыру; 

- тормыш эшчәнлегенең мөһим мәсьәләләре һәм районда социаль-сәяси 

тотрыклылык казанышлары буенча төрле социаль төркемнәр мәнфәгатьләрен 

килештерү. 

2.2. Иҗтимагый совет эшчәнлегенең төп бурычлары булып тора: 

- халыкның мәнфәгатьләрен күзаллау һәм яклау, социаль активлыкны, 

рухиятне, мәдәниятне үстерү; 

- Азнакай муниципаль районы үсешенең стратегик программаларын, халык 

мәнфәгатьләренә кагылышлы норматив актларны эшләүдә катнашу; 

- кискен муниципаль проблемаларны хәл итүнең альтернатив вариантларын 

эзләү; 

- җирле үзидарә органнары тарафыннан җирле әһәмияттәге иң социаль 

әһәмиятле мәсьәләләр буенча кабул ителә торган карарлар буенча фикер алышу; 

- халыкның җирле үзидарә органнары белән нәтиҗәле элемтәсен тәэмин итү; 

- район тормышында мөһим мәсьәләләр буенча җәмәгатьчелек фикерен 

формалаштыруга ярдәм итү, җәмәгатьчелек фикерен системалы рәвештә өйрәнү; 

- халыкның төрле социаль төркемнәре, милекнең барлык рәвешләрендәге 

предприятиеләр һәм җирле үзидарә органнары мәнфәгатьләрен килештерү 

механизмын камилләштерү; 

- район тормышында мөһим социаль-икътисадый, хокукый һәм сәяси 

мәсьәләләрне иң оптималь хәл итү буенча тәкъдимнәр әзерләү; 

- Азнакай муниципаль районы башлыгына җәмгыятьтә барган процесслар 

турында хәбәр итү, тиешле тәкъдимнәр эшләү; 

- Азнакай район Советы һәм Азнакай муниципаль районының башка җирле 

үзидарә органнары карарлары белән билгеләнгән норматив хокукый актлар 

проектларын карау; 

- мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, физик культура һәм спорт, социаль 

хезмәт күрсәтү, яшьләр сәясәте өлкәләрендә социаль хезмәтләр күрсәтүче 

муниципаль учреждениеләр эшенең сыйфатына бәйсез бәя бирүне оештыру; 

- җәмгыятьтә коррупцион тәртипкә түзмәү формалаштыру; 

- коррупцияне профилактикалау, коррупция куркынычы аеруча зур булган 

оешмалар арасында көнкүреш коррупциясен киметү; 

- федераль законнар нигезендә аерым гавами вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы 

җирле үзидарә органнары һәм муниципаль оешмалар, башка органнар һәм оешмалар 

эшчәнлегенә иҗтимагый контрольне гамәлгә ашыру Азнакай муниципаль 

районында. 

2.3. Иҗтимагый Совет үз эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен хокуклы: 

- Азнакай муниципаль районында яшәүчеләрнең, дәүләтнеке булмаган 

коммерцияле булмаган оешмаларның, шулай ук Азнакай муниципаль районында 

яшәүчеләрнең мәнфәгатьләренә кагылышлы муниципаль хокукый актларның 

проектлары буенча фикер алышу үткәрергә; 

- Азнакай муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш программаларын 

эшләүдә катнашу; 

- Азнакай муниципаль районы җитәкчеләрен иҗтимагый совет утырышына 

үзләренең эшчәнлеге һәм тармактагы эшләр торышы турында мәгълүмат белән 

чакырырга; 



- Азнакай район Советының даими комиссияләре һәм утырышлары эшендә 

катнашу өчен Иҗтимагый совет әгъзаларын киңәшмә тавышы хокукы белән 

җибәрергә; 

- үз эшенә экспертларны һәм башка белгечләрне иҗтимагый башлангычларда 

җәлеп итү; 

- Азнакай район Советы каравына Иҗтимагый совет компетенциясенә 

кертелгән барлык мәсьәләләр буенча үз тәкъдимнәрен кертергә. 

 

3. Иҗтимагый Совет формалаштыру тәртибе 

3.1. Иҗтимагый советның санлы составы 15 кешедән дә ким түгел. 

3.2. Иҗтимагый совет эшендә катнашу ирекле. 

3.3. Совет составына Азнакай муниципаль районы территориясендә эшләүче 

халыкның төрле катламнары, иҗтимагый оешмалар, профсоюз һәм башка 

берләшмәләр вәкилләре керә. 

  Иҗтимагый Совет эшендә «Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы 

турында " Татарстан Республикасы Законының 22.1 статьясы нигезендә Татарстан 

Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзалары катнаша ала. 

Иҗтимагый Совет составына депутатлар, судьялар, Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын, Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы дәүләт хезмәте Вазыйфаларын биләүче затлар һәм муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын һәм вазыйфаларын биләүче затлар, шулай ук "Россия Федерациясе 

Иҗтимагый палатасы турында" 2005 елның 4 апрелендәге 32-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә Россия Федерациясе Иҗтимагый палатасы әгъзалары була алмый. 

       Югарыда күрсәтелгән затлар киңәш бирү тавышы хокукы белән катнашу өчен 

Иҗтимагый совет утырышына чакырыла ала. 

  3.4. Иҗтимагый оешмалар яки гражданнарның башка берләшмәләре Азнакай 

муниципаль районы башлыгына үз вәкаләтле вәкилен Иҗтимагый совет составына 

кертергә теләк белдерәләр. 

Гаризага оешманың вәкаләтле вәкиле паспортының күчермәсе, кандидатның 

Иҗтимагый совет составына керергә ризалык турында шәхси белдерүе, оешманың 

вәкаләтле органының Иҗтимагый совет әгъзаларына кандидатны тәкъдим итү 

турындагы карары, кандидатлар турында мәгълүматлар, оешманың эшчәнлеге 

турында мәгълүмат бирелә. 

3.5. Иҗтимагый Совет, әгәр аның составына әлеге Нигезләмә белән 

билгеләнгән Совет әгъзалары саныннан кимендә өчтән икесе кергән булса, 

формалашкан дип санала. 

3.6. Иҗтимагый советның персональ составы Азнакай муниципаль районы 

башлыгы карары белән төзелә һәм раслана. 

3.7. Иҗтимагый совет әгъзаларының вәкаләтләре срогы Советның беренче 

утырышы көненнән 1 елдан соң чыга. 

3.8. Иҗтимагый совет әгъзаларының вәкаләтләре срогы чыкканчы ике ай 

эчендә Азнакай муниципаль районы башлыгы әлеге Нигезләмәнең 3.1-3.4 пункты 

нигезендә Иҗтимагый советның яңа составын формалаштыру процедурасын башлап 

җибәрә. 

3.9. Кандидатураларны карау һәм иҗтимагый совет әгъзаларын раслау 

тәртибе. 

Азнакай муниципаль районы башлыгына кергән Иҗтимагый Совет әгъзасына 

кандидатлар буенча тәкъдимнәрне алдан карау өчен иҗтимагый Совет әгъзасына 



кандидатларны алдан карау комиссиясе төзелә (алга таба - Комиссия). Комиссия 

составына Азнакай район Советы, Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

вәкиле һәм Азнакай район Советы Президиумы составының өч чиреге керә. 

Комиссия 3.4 пункты нигезендә бирелгән документларның дөреслеген 

тикшерүне оештыра. нигезләмәләренә һәм андагы белешмәләргә, шул исәптән 

тиешле дәүләт органнарына һәм башка оешмаларга билгеләнгән тәртиптә запрослар 

җибәрү юлы белән дә. 

  Иҗтимагый совет әгъзаларына кандидатлар, оешма җитәкчеләре, башка 

вазыйфаи затлар, Иҗтимагый совет әгъзаларына кандидатлар күрсәткән 

гражданнарның башка берләшмәләре вәкилләре комиссия утырышына чакырылырга 

мөмкин. 

Документларны һәм андагы мәгълүматларны тикшерү барышында аларның 

дөрес булмавы ачыкланса, Комиссия Иҗтимагый совет әгъзаларына кандидат 

күрсәткән оешмага, гражданнар берләшмәсенә, оешма тәкъдим иткән кандидатны 

кире кагу турында хәбәр итә. 

 Комиссия эшчәнлеге формасы-утырышлар. 

 Иҗтимагый совет әгъзаларына кандидатларны сайлап алу комиссия 

утырышында ачык тавыш бирү юлы белән башкарыла. 

 Комиссиянең һәр әгъзасы бер тавышка ия. 

       Тавышларның тигезлеге булганда, Комиссия рәисенең тавышы хәлиткеч булып 

тора. 

 Комиссия карарлары беркетмә белән рәсмиләштерелә, ул 5 эш көне эчендә 

Иҗтимагый совет составын раслау өчен Азнакай муниципаль районы башлыгына 

җибәрелә. 

  3.10. Иҗтимагый совет әгъзалары үз эшчәнлекләрен түләүсез нигездә 

башкаралар. 

3.11. Иҗтимагый совет әгъзасы хокуклы: 

- җирле үзидарә органнары, муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр 

эшчәнлеге турында мәгълүмат алырга; 

- Совет эшчәнлегенең төп юнәлешләренә (компетенциясенә) караган 

мәсьәләләрне Иҗтимагый совет утырышына әзерләү һәм чыгару; 

- Иҗтимагый совет утырышында фикер алышына торган барлык мәсьәләләр 

буенча тавыш бирергә; 

- Иҗтимагый совет эшчәнлеген оештыру, җирле үзидарә органнары белән 

үзара хезмәттәшлек буенча тәкъдимнәр кертергә; 

- әлеге Нигезләмәнең  3.14 пунктында каралган нигезләр буенча теләсә кайсы 

вакытта үз теләге белән иҗтимагый Совет составыннан чыгарга. 

3.12. Иҗтимагый совет әгъзасы вазыйфалары: 

- Совет утырышларында катнашырга; 

-  әлеге Нигезләмәне үтәргә. 

3.13. Иҗтимагый совет әгъзасы аның статусын раслаучы документ булган 

совет әгъзасы таныклыгы бар. Иҗтимагый совет әгъзасы үз вәкаләтләре срогы 

дәвамында таныклыктан файдалана. Таныклыкка Иҗтимагый совет рәисе кул куя. 

Иҗтимагый совет рәисе таныклыгына Азнакай муниципаль районы башлыгы кул 

куя. 

Таныклыкның үрнәге һәм тасвирламасы Азнакай муниципаль районы 

башлыгы боерыгы белән раслана. 

3.14. Иҗтимагый совет әгъзасы вәкаләтләре очракларда туктатыла: 



1) аның вәкаләтләре срогы чыккач; 

2) Иҗтимагый совет әгъзасы вәкаләтләрен үз теләге белән туктату турында 

гариза бирү; 

3) Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын, 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт хезмәте вазыйфаларын, 

муниципаль вазыйфаларга һәм муниципаль хезмәт вазыйфасына билгеләп куюны, 

депутат, судья итеп сайлау; 

4) сәламәтлеге торышы буенча Иҗтимагый совет эшендә катнашырга 

сәләтсезлек; 

5) законлы көченә кергән суд карары нигезендә аны эшкә яраксыз яисә 

чикләнгән эшкә яраксыз, билгесез яисә вафат дип тану; 

6) судның гаепләү карарына карата чыгарылган законлы көченә керү; 

7) иҗтимагый совет утырышларында үз-үзеңне тоту этикасын тупас һәм күп 

тапкыр бозу, иҗтимагый советта эшләүдән баш тарту, Иҗтимагый совет 

утырышларында иҗтимагый совет әгъзаларының билгеләнгән саныннан кимендә 

өчтән бере инициативасы буенча кабул ителә торган карар буенча Иҗтимагый совет 

утырышларында системалы рәвештә кыюлыксыз сәбәпләр булмау; 

8) оешма, аның кандидатурасын күрсәткән гражданнар берләшмәсе 

тарафыннан бәяләмә; 

9) Иҗтимагый совет әгъзасы үлү. 

3.15. Иҗтимагый совет әгъзасы вәкаләтләре шулай ук Иҗтимагый Совет 

вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта да туктатыла. 

3.16. Иҗтимагый совет әгъзасы вәкаләтләре депутатлыкка кандидат, җирле 

үзидарә органына сайлау вазыйфасына кандидат буларак теркәлгәндә вакытлыча 

туктатыла. 

3.17. Оешма үз вәкилен Иҗтимагый совет составыннан тартып алырга 

хокуклы. 

4. Иҗтимагый совет эшен оештыру 

4.1. Иҗтимагый совет эшенең төп формасы-аның утырышы. 

4.2. Иҗтимагый советның беренче утырышы Советның хокукый составы 

формалашканнан соң 30 көннән дә соңга калмыйча үткәрелергә тиеш. 

4.3. Иҗтимагый советның беренче утырышы чакыра, Җәмәгать советы рәисен 

сайлаганчы Азнакай муниципаль районы башлыгы ача һәм алып бара, ул 

Иҗтимагый совет эшчәнлеген координацияли. 

4.4. Иҗтимагый совет әгъзалары беренче утырышта Иҗтимагый совет рәисе 

һәм иҗтимагый совет рәисе урынбасарын үз составыннан сайлап алалар. 

           Иҗтимагый совет рәисе Совет Әгъзаларының гомуми саныннан күпчелек 

тавыш белән сайлана. Совет рәисе тәкъдиме буенча Иҗтимагый совет рәисе 

урынбасары сайлана ала. 

4.6. Иҗтимагый совет рәисе: 

- эшне планлаштыра; 

- утырышлар чакыра һәм аларга рәислек итә; 

- Совет әгъзаларына йөкләмәләр бирә; 

- совет карарларын тиражлауны һәм җибәрүне оештыра; 

- Совет карарларының үтәлешен контрольдә тота; 

- Совет регламентын раслый; 

- Азнакай район Советы утырышында катнаша ала; 



- Советның Азнакай муниципаль районы башлыгы һәм Азнакай муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлеген оештыра; 

- рәис урынбасары вазифаларын билгели. 

4.7. Иҗтимагый Совет ачык һәм ачык эшли. Совет утырышына массакүләм 

мәгълүмат чаралары вәкилләре чакырыла. 

4.8. Иҗтимагый совет утырышлары расланган план нигезендә кварталга 

кимендә бер тапкыр үткәрелә. 

4.9. Иҗтимагый совет утырышы, әгәр анда Совет Әгъзаларының гомуми 

саныннан кимендә 50% катнашса, хокуклы санала. 

4.10. Иҗтимагый Совет тәкъдим итү характерында булган карарлар кабул итә. 

Иҗтимагый совет карары кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен 

проголосовало утырышында катнашучыларның күпчелеге Совет әгъзалары. Тавыш 

тигезлеге очрагында рәислек итүче хәлиткеч тавышка ия. 

 Карарлар һәм беркетмәләр рәислек итүче тарафыннан имзалана һәм Азнакай 

муниципаль районы башлыгына, массакүләм мәгълүмат чараларына һәм иҗтимагый 

Совет карарына кагылышлы башка органнарга тапшырыла. 

4.11. Иҗтимагый совет карары мәҗбүри каралырга тиеш. Районның җирле 

үзидарә органы Иҗтимагый совет карары белән расланган бер ай эчендә 

мөрәҗәгатькә дәлилләнгән җавап бирергә тиеш. 

4.12. Азнакай муниципаль районы башлыгы яисә Иҗтимагый совет рәисе 

Иҗтимагый совет рекомендацияләре буенча кабул ителгән карарлар турында 

чираттагы утырышларда яки массакүләм мәгълүмат чаралары аша хәбәр итәләр. 

4.13. Иҗтимагый Совет яки аның аерым әгъзалары үз тикшерүе, шулай ук 

Советның билгеләнгән санлы составыннан кимендә өчтән икесе кабул ителгән 

иҗтимагый совет карары буенча эшчәнлеген туктата. 

4.14. Иҗтимагый совет эшчәнлеген оештыру-техник тәэмин итү җаваплы 

сәркатипгә йөкләнә. Җаваплы сәркатип Азнакай муниципаль районы башлыгы 

карары белән Азнакай район Советы аппараты белгечләре арасыннан билгеләнә. 

  Җаваплы сәркатип Иҗтимагый совет әгъзасы түгел. 

 

5. Иҗтимагый Советның еллык доклады 

 5.1. Иҗтимагый Совет ел саен үз эшчәнлеге турында доклад әзерли. 

  5.2. Иҗтимагый совет эшчәнлеге турындагы Доклад Азнакай муниципаль 

районының җирле үзидарә органнарына җибәрелә һәм Азнакай муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырыла. 

 

6. Азнакай муниципаль районында федераль законнар нигезендә аерым гавами 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыра торган муниципаль берәмлекләр һәм җирле 

үзидарә органнары, башка органнар һәм оешмалар  эшчәнлеген тикшереп 

тору, иҗтимагый Совет тарафыннан гамәлгә ашыру тәртибе 

 

6.1. Иҗтимагый Совет «Россия Федерациясендә иҗтимагый контроль 

нигезләре турында " 2014 елның 21 июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль законда 

һәм башка федераль законнарда каралган формаларда һәм тәртиптә җәмәгать 

контролен гамәлгә ашыра. 

 6.2. Җәмәгать контролен гамәлгә ашырганда иҗтимагый Совет хокуклы: 



- иҗтимагый контрольне тормышка ашырганда үткәрелә торган чараларны 

оештыручы, инициатор буларак чыгыш ясау, шулай ук үткәрелә торган чараларда 

катнашу; 

- федераль законнар нигезендә Азнакай районында аерым гавами вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнарыннан һәм муниципаль оешмалардан, 

башка органнардан һәм оешмалардан, дәүләт серен тәшкил итүче мәгълүматлардан, 

шәхси мәгълүматлар турында мәгълүматлардан һәм федераль законнар белән 

чикләнгән мәгълүматтан тыш, җәмәгать контролен гамәлгә ашыру өчен кирәкле 

мәгълүматны соратып алырга кирәк; 

- федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Муниципаль 

норматив хокукый актлар, җирле үзидарә органнары һәм муниципаль оешмалар, 

федераль законнар нигезендә аерым гавами вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы башка 

органнар һәм оешмаларга Азнакай муниципаль районында каралган очракларда һәм 

тәртиптә булу; 

- иҗтимагый контрольне гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча йомгаклау 

документын әзерләргә һәм аны җирле үзидарә органнарына, муниципаль 

оешмаларга, федераль законнар нигезендә аерым гавами вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыручы башка органнар һәм оешмаларга, Азнакай муниципаль районында һәм 

массакүләм мәгълүмат чараларына карауга җибәрергә; 

- кеше һәм граждан хокукларын һәм ирекләрен, иҗтимагый берләшмәләрнең 

һәм башка дәүләтнеке булмаган коммерциячел булмаган оешмаларның хокукларын 

һәм законлы мәнфәгатьләрен бозу фактлары ачыкланган очракта, Россия 

Федерациясендә Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, Россия Федерациясе 

Президенты каршындагы Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, Россия 

Федерациясе Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча 

вәкаләтле вәкил, Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле 

вәкил һәм прокуратура органнарына җәмәгать контролен гамәлгә ашыру 

барышында алынган материалларны федераль закон нигезендә җибәрергә.; 

- федераль законнарда каралган очракларда билгесез затлар даирәсенең, 

иҗтимагый берләшмәләрнең һәм дәүләтнеке булмаган башка оешмаларның 

хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга судка мөрәҗәгать итәргә; 

- Россия Федерациясе законнарында каралган башка хокуклардан 

файдаланырга. 

6.3. Иҗтимагый Совет җәмәгать контролен гамәлгә ашырганда бурычлы: 

- Россия Федерациясенең иҗтимагый контроль турындагы законнарын үтәргә; 

- дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлегенә бәйле федераль 

законнарда билгеләнгән чикләүләрне үтәргә; 

- федераль законнар нигезендә Азнакай муниципаль районында аерым гавами 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнары, дәүләт һәм муниципаль 

оешмалар, башка органнар һәм оешмаларның законлы эшчәнлегенә киртә 

тудырмый; 

- әгәр аны тарату федераль законнар белән чикләнгән булса, иҗтимагый 

контроль барышында алынган конфиденциальлекне сакларга; 

- иҗтимагый контрольне гамәлгә ашыру буенча үз эшчәнлеге һәм контроль 

нәтиҗәләре турында мәгълүматны халыкка җиткерергә; 

- Россия Федерациясе законнарында каралган башка вазыйфаларны башкару. 



6.4. Дәүләт серен тәшкил итүче мәгълүматлардан, шәхси мәгълүматлар һәм 

федераль законнар белән чикләнгән мәгълүматтан тыш, җәмәгать контроле турында 

мәгълүмат ачык булып тора. 
 

 

 

 

 

 

 


