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«25» май 2019 ел                                     № 812 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Питрәч муниципаль 

районының Иҗтимагый советы 

турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» гы 2019 елның 22 

мартындагы 491 нче карарына 

үзгәрешләр кертү турында  (27.03.2019 

№ 495 үзгәрешләр белән) 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Питрәч муниципаль районының Иҗтимагый советы турында 

Нигезләмәне раслау хакында» 2019 елның 22 мартындагы 491 нче номерлы 

карарын  «Россия Федерациясендә мәгариф турында»  2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законы, «Россия Федерациясендә 

гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре турында» 2011 елның 21 

ноябрендәге 323-ФЗ номерлы Федераль законы, «Россия Федерациясендә 

инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендәге 181-ФЗ 

номерлы Федераль законы, «Мәдәният турында Россия Федерациясе законнары 

нигезләре» 1992 елның 9 октябрендәге 3612-1 номерлы РФ Законы, «Россия 

Федерациясендә иҗтимагый контроль нигезләре турында» 2014 елның 21 

июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль законы белән туры китерү максатында, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар 

бирә: 

1. Мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек саклау, мәгариф өлкәсендә 

оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләүне уздыру 

мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 
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Иҗтимагый советы турында нигезләмәнең 3.4 пунктын яңа редакциядә бәян 

итәргә: 

4.4. Иҗтимагый совет әгъзалары була алмый затлар: 

- дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, 

мәгариф өлкәсендә эшчәнлек алып баручы иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре, 

әлеге өлкәдә эшчәнлек алып баручы оешмалар җитәкчеләре (аларның 

урынбасарлары) һәм хезмәткәрләре; 

- дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, 

медицина профессиональ коммерцияле булмаган оешмаларының вәкилләре, 

шулай ук медицина оешмаларының җитәкчеләре (аларның урынбасарлары) һәм 

хезмәткәрләре; 

- дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, 

шулай ук медицина-социаль экспертиза федераль учреждениеләре җитәкчеләре 

(аларның урынбасарлары) һәм хезмәткәрләре; 

- мәдәният өлкәсендә эшчәнлек алып баручы дәүләт хакимияте органнары 

һәм җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре, шулай ук 

әлеге өлкәдә эшчәнлек алып баручы оешмалар җитәкчеләре (аларның 

урынбасарлары) һәм хезмәткәрләре; 

- Россия Федерациясе һәм Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

вазыйфаларын, Россия Федерациясе һәм Россия Федерациясе субъектларының 

дәүләт хезмәте вазыйфаларын, муниципаль вазыйфаларны һәм муниципаль 

хезмәт 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.» 

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында: 

http://www.pestreci.tatarstan.ru  һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында» Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә: 

http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга (халыкка 

игълан итәргә. 

       3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.  
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