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Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы Советыньщ 
2014 елньщ 16 декабрендэге 38-228 номерлы карары белэн расланган «Татарстан 

Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы" муниципаль берэмлеге каршындагы
Иж;тимагый совет турында нигезлэмэгэ 

естэмэлэр керту хакында

2014 елньщ 21 июленнэн № 212-ФЗ «Россия Федерациясендэ и>ктимагый контроль 
нигезлэре турында» гы Федераль закон, 2008 елньщ 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы 
“Коррупциягэ каршы тору турында” Федераль закон нигезендэ Ьэм Татарстан 
Республикасында коррупциягэ каршы тору эшен координациялэу комиссиясенец 2018 
елньщ 23 октябрендэге ПР-271 номерлы утырышы беркетмэсе нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советы

КАРАР БИР0:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыньщ 2014 елныц 
16 декабрендэге 38-228 номерлы карары белэн расланган «Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы" муниципаль берэмлеге каршындагы Ищимагый совет 
турында Нигезлэмэгэ тубэндэге естэмэлэр кертергэ:

- “Ищимагый советныц максатлары, бурычлары Нэм вэкалэтлэре" дип аталган 2 
булекнец 2.2 пунктын тубэндэге эчтэлекле 11 пунктча белэн тулыландырырга:

"- >1̂ эмгыятьтэ коррупцией тэртипкэ тузеп тормаучанлыкны формалаштыру»;
- «И>ктимагый совет составы» дип аталган 3 булегендэге 3.7 пунктка тубэндэге 

эчтэлекле 6 пунктча естэргэ:
«аларныц чит ил дэулэтлэре гражданлыгы (подданствосы) алуы» .
2. блеге карарны «Интернет» мэгълумат -  телекоммуникация челтэрендэ 

«Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми порталында» 
I^йр5://ргаV0.^а^аг5^ап.ги Ьэм Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
рэсми сайтында 1пйр://поуоз11езМ т1П 5к.1 :а {аг51ап.ги  бастырырга (халыкка игълан итэргэ).

3. блеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Яца Чишмэ муниципаль районы 
Советыньщ законлылык, хокук тэртибе Мэм >кирлеклэрнец вэкиллекле органнары белэн 
узара хезмэттэшлек буенча даими депутат комиссиясенэ йеклэргэ.

Яца Чишмэ муниципаль районы 
Башлыгы В.М. Козлов



Кушымта №1 
Татарстан Республикасы 

Яца Чишмэ муниципаль районы 
Советынын 2014 елныц 

16 декабреннэн № 38-228 карарына 
(Татарстан Республикасы 

Яца Чишмэ муниципаль районы 
Советыныц 17.12.2015 № 7-25, 

18.04.2019 г. №48-284 
29.05.2019 г. № 49-291 

карарлары редакциясендэ)

Нигезлэмэ
“Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы» муниципаль берэмлеге

каршындагы Иж;тимагый совет турында

1. Гомуми нигезлэмэлэр

“Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 
каршындагы И>1<;тимагый совет (алга таба - Ищимагый совет) Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районында Россия Федерациясе гражданнарыныц хокукларын бэм 
иреклэрен гамэлгэ ашыру белэн бэйле мэсьэлэлэрне, тиешле елкэдэ дэулэт сэясэтен 
формалаштырганда Нэм гамэлгэ ашырганда ищимагый берлэшмэлэрнец хокукларын, 
гражданнарныц сыйфатлы социаль хезмэтлэр курсэту хокукларын, аларныц 
нэти}к;элелеген Мэм иминлеген тээмин иту, халыкка социаль хезмэт курсэту елкэсендэ 
контроль Нэм кузэтчелек дэулэт системасын камиллэштеру мэсьэлэлэрен карауны 
гамэлгэ ашыручы кицэшмэ органы булып тора.

Ижггимагый советныц составы Мэм саны Яца Чишмэ муниципаль районы Советы 
карары белэн раслана.

Ищимагый совет уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 
конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары 
Ьэм боерыклары, Россия Федерациясе Хекумэте карарлары Мэм боерыклары, Татарстан 
Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан 
Республикасы Президенты указлары Мэм боерыклары, Татарстан Республикасы Хекумэте 
карарлары Мэм боерыклары, шулай ук элеге Нигезлэмэгэ таяна.

И>ктимагый совет карарлары тэкъдим иту характерында.
1.5. Иж|тимагый совет уз эшчэнлеген ищимагый башлангычларда гамэлгэ ашыра.
Иж;тимагый совет эше ирекле нигездэ, Россия Федерациясе Мэм Татарстан 

Республикасыныц гамэлдэге законнары нигезендэ, ачык Мэм партнерлык принциплары 
нигезендэ тезелэ.

И>кггимагый совет уз эшен гражданнар >к;эмгыяте институтлары, дэулэт хакимияте Мэм 
ж;ирле узидарэ органнары, массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэренец узара 
кызыксынуы нигезендэ гамэлгэ ашыра.

2. Ищимагый советныц максатлары, бурычлары Мэм вэкалэтлэре

2.1. И>цтимагый советныц эшчэнлегенец теп максатлары;
- Россия Федерациясе гражданнарыныц ихтыяждарын Мэм мэнфэгатьлэрен исэпкэ 

алу, Россия Федерациясе гражданнарыныц хокукларын Мэм иреклэрен Мэм тиешле елкэдэ 
дэулэт сэясэтен формалаштырганда Мэм гамэлгэ ашырганда иж;тимагый берлэшмэлэрнец 
хокукларын яклау;

- тиешле эшчэнлек елкэсенэ караган мэсьэлэлэр буенча дэулэт сэясэтенец теп 
юнэлешлэрен эшлэугэ ижггимагый, Менэри Мэм иж;ат берлэшмэлэре вэкиллэрен ж;элеп иту.



Татарстан Республикасыньщ «Яка Чишмэ муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 
эшчанлегенек ачыклыгы Ьэм хабэрдарлыгы принцибын тормышка ашыру;

- Татарстан Республикасында дэулэт (муниципаль) учреждениелэре курсэтэ торган 
дэулэт (муниципаль) хезматлэре курсэтунец сыйфатын, шартларын >к;0 мэгать контролен 
кечэйту, тиешле елкэдэ ачыклык, Менэри осталык принципларын устеру.

2.2. И>к;тимагый советныц бурычлары:
- тиешле елкэдэ дэулэт сэясэтен камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэу;
- эшчэнлекнек тиешле елкэсенэ кагылышлы норматив хокукый актлар проектларына 

иж;тимагый экспертиза уткэру, шул исэптэн Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец 
башкарма органнары тарафыннан эшлэнэ торган дэулэт программалары проектлары 
буенча фикер алышу;

- Татарстан Республикасы министрлык (ведомство) тарафыннан карарлар кабул 
иткэндэ ж;эмэгатьчелек фикерен исэпкэ алу механизмын камиллэштеру:

- социаль хезмэтлэр курсэтуче учреждениелэрнец эш сыйфатына бэйсез бэя бируне 
уткэрудэ катнашу:

- Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты 
ж;итэкчесенек инициативасы (мерэж;эгате) буенча Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы мэдэният Мэм мэгариф елкэсендэ 
оешмалар тарафыннан хезмэт курсэтулэр сыйфатын бэйсез бэялэу уткэру буенча 
И>ктимагый совет формалаштыру;

- Татарстан Республикасы мэгариф, мэдэният, сэламэтлек саклау, социаль хезмэт 
курсэту, яшьлэр сэясэте, физик культура бэм спорт елкэсендэ дэулэт (муниципаль) 
хезмэтлэренек сыйфаты турында нигезле иж;тимагый фикер тудыру;

- Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц мэгариф, мэдэният, 
сэламэтлек саклау, социаль хезмэт курсэту, физик культура Мэм спорт елкэлэрендэ 
дэулэт (муниципаль) хезмэтлэренек сыйфатын кутэру буенча гражданнарньщ, социаль 
юнэлешле коммерцияле булмаган оешмаларньщ тэкъдимнэрен карау Мэм тикшеру;

- Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районында мэгариф, мэдэният, 
сэламэтлек саклау, социаль хезмэт курсэту, физик культура Нэм спорт елкэлэрендэ 
дэулэт (муниципаль) хезмэтлэрен курсэту шартларыныц сыйфатын кутэру буенча 
гражданнарньщ, социаль юнэлешле коммерцияле булмаган оешмаларньщ 
инициативаларын карау Ьэм тикшеру;

- Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыньщ мэгариф, мэдэният, 
сэламэтлек саклау, социаль хезмэт курсэту, физик культура Мэм спорт елкэлэрендэ 
дэулэт (муниципаль) хезмэтлэрен курсэту шартларын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр 
эзерлэу;

- коррупцияне профилактикалау мэсьэлэлэре;
- >кэмгыятьтэ коррупцией тэртипкэ тузеп тормаучанлыкны формалаштыру.
2.3. Иж;тимагый советньщ максатлары Мэм бурычлары аныц эш нэти>кэлэренэ, шулай 

ук Россия Федерациясендэ икътисадый, социаль Мэм сэяси ситуацияне исэпкэ алып 
узгэрергэ Мэм тулыландырылырга мемкин.

3. Иж;тимагый советньщ Составы

3.1. Ихугимагый совет рэисе, рэис урынбасары, секретарь Мэм Иж;тимагый совет 
эгъзалары составында гражданнар, социаль юнэлешле коммерцияле булмаган оешмалар 
тэкъдимнэре нигезендэ тезелэ.

3.2. И>ктимагый совет 12дэн дэ ким булмаган Мэм ЗОдан артык кеше составында 
ирекле катнашу нигезендэ формалаша.

3.3. Иж;тимагый совет составына Татарстан Республикасыньщ «Яца Чишмэ 
муниципаль районы» муниципаль берэмлеге территориясендэ яшэуче унсигез яше тулган 
гражданнар, социаль юнэлешле коммерцияле булмаган оешмалар вэкиллэре керэ ала. 
Шул ук вакытта, Иж;тимагый совет алдында куелган мэсьэлэлэр буенча фикер алышу ечен



кирэкле Иенэри сыйфатлары, шул исэптэн тиешле белем алу, бу елкэдэ эш тэ>крибэсе 
ИС0 ПК0  алына.

3.4. Ищимагый совет эгьзалары булып Россия Федерациясе дэулэт Вазыйфаларын 
билэуче, федераль дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларын, Россия Федерациясе 
субъектларыныц дэулэт вазыйфаларын, Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте 
вазыйфаларын, муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче затлар, шулай ук ж;ирле 
узидарэ органнарында сайланулы вазыйфаларны билэуче затлар, суд карары нигезендэ 
эшкэ яраксыз дип танылган, хекем ителуе ябылмаган затлар була алмый. Шул ук вакытта. 
Совет составында дэулэт Мэм муниципаль гражданлык хезмэтенец элеккеге 
хезмэткэрлэре санын 3 кешегэ кадэр чиклэргэ кирэк.

3.4. Ижггимагый совет рэисе бэм рэисе урынбасары, эгэр алар ечен Их^имагый совет 
эгъзаларыньщ гомуми саныннан яртысыннан артыграгы тавыш бирсэ, И>ктимагый совет 
эгъзалары арасыннан сайлана. Иж;тимагый совет рэисен Ьэм рэис урынбасарын сайлау 
турындагы карар Иж;тимагый совет утырышы беркетмэсе белэн рэсмилэштерелэ.

3.5. Ижггимагый совет рэисен яки рэис урынбасарын вазыйфасыннан азат иту 
турындагы мэсьэлэ Татарстан Республикасыныц Яца Чишмэ муниципаль районы 
Башлыгы яисэ Татарстан Республикасыныц Яца Чишмэ муниципаль районы Башлыгы 
урынбасарыныц мерэж;эгате буенча гамэлгэ ашырыла, шулай ук аларныц шэхси 
гаризалары нигезендэ Ижггимагый советныц барлык эгъзалары арасыннан биштэн бере 
тэкъдиме буенча Ижггимагый совет тарафыннан карала.

Карар, эгэр аныц ечен Ищимагый совет эгъзаларыньщ гомуми саныннан яртысыннан 
артыгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.

3.6. Иж;тимагый совет эгъзасы вэкалэтлэре.
- Иж;тимагый совет составыннан чыгу турында гариза биру;

- сэламэтлеге буенча уз-узен тэртипкэ китеру ечен яки башка сэбэплэр аркасында 
Иж;тимагый совет эшчэнлегендэ катнашырга сэлэтсезлеге,

- судныц гаеплэу карарына карата чыгарылган законны кеченэ керу;
- закон кеченэ кергэн суд карары нигезендэ аны эшкэ яраксыз яисэ билгесез 

сэбэплэр аркасында катнашмаучы дип тану;
- утырышта катнашкан Ищимагый совет эгъзаларыньщ гомуми саныннан купчелек 

тавыш белэн кабул ителгэн и>ктимагый совет карары буенча аныц тарафыннан этик 
нормаларын тупас бозу;

- Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу;
- ж;итди сэбэплэр аркасында Иж;тимагый совет рэисе яисэ Рэисе урынбасары 

курсэтмэлэрен системалы рэвештэ (еч тапкырдан артык) утэлмэве;
- ж;итди сэбэплэр аркасында Иж;тимагый совет рэисе яисэ Рэисе урынбасары 

курсэтмэлэренец системалы (ике тапкырдан артык) утэлмэве.
3.7. И>ктимагый советта эгъзалыкны туктату Иж;тимагый Совет эгъзасыныц язмача 

гаризасы яки Иж^имагый совет рэисе яки рэис урынбасарыныц курсэтмэлэре нигезендэ, 
шулай ук элеге Нигезлэмэнец .3.6 пунктында каралган хэллэр ачыкланган очракта, 
Татарстан Республикасыныц Яца Чишмэ муниципаль районы Советы карары белэн кабул 
ителэ.

Ижггимагый совет эгъзасыныц эшлэргэ мемкинлеге булмау очрагында, «Яца Чишмэ 
муниципаль районы» муниципаль берэмлеге башлыгы карары нигезендэ, Иж;тимагый 
совет рэисе тэкъдиме белэн тубэндэге очракларда туктатыла:

- аца Россия Федерациясенец >И;инаять-процессуаль законнарында билгелэнгэн 
тэртиптэ ж;инаять кылуда гаеплэу белдеру;

- аца административ арест рэвешендэ административ ж;эза билгелэу;
- аны дэулэт хакимиятенец закон чыгару (вэкиллекле) органы депутатлыгына 

кандидат, ж;ирле узидарэ органында сайлау вазыйфасына кандидат, сэяси партия 
кандидатыныц ышанычлы зат яисэ вэкалэтле вэкиле вазыйфасына, шулай ук аныц Россия 
Федерациясендэ референдум уткэру буенча инициатив теркем составына кергэн очракта 
теркэу;



- аныц чит ил дэулэтлэре гражданлыгы (подданство) алуы.
3.8. Ижггимагый совет эгъзасы вэкалэтлэре Татарстан Реслубликасы Яца Чишмэ 

муниципаль районы Советы карары нигезендэ Ищимагый совет рэисе тэкъдиме буенча 
тубэндэге очракларда туктатыла:

- аца Россия Федерациясенец Ж^инаять-процессуаль законнарында билгелэнгэн 
тэртиптэ ж;инаять кылуда гаеллэу белдеру;

- аца административ арест рэвешендэ административ >цэза билгелэу;
- аны дэулэт хакимиятенец закон чыгару (вэкиллекле) органы депутатлыгына 

кандидат, ж;ирле узидарэ органында сайлау вазыйфасына кандидат, сэяси партия 
кандидатыныц ышанычлы зат яисэ вэкалэтле вэкиле вазыйфасына, шулай ук аныц Россия 
Федерациясендэ референдум уткэру буенча инициатив теркем составына кергэн очракта 
теркэу.

4. И>ктимагый советныц хокуклары Мэм максатлары

4.1. И>к;тимагый совет эгъзасыныц хокуклары:
- башкарма орган инициативасы буенча уткэрелэ торган барлык чараларда 

(утырышларда, кицэшмэлэрдэ, «тугэрэк естэллэрдэ» М. б.) катнашырга;
- инициативалы тэртиптэ Ищимагый советка аналитик язмалар, докладлар Мэм 

башка мэгълумати-аналитик материаллар эзерлэу Мэм ж;ибэру:
- И>цтимагый совет рэисе аша Ищимагый советныц эш лланына Мэм аныц 

утырышларын уткэру тэртибенэ тэкъдимнэр кертергэ;
- Ижггимагый совет утырышына чакырылган затлар кандидатуралары буенча кен 

тэртибенэ куелган мэсьэлэлэрне карауда катнашу ечен тэкъдимнэр кертергэ;
- И)ктимагый совет эгъзаларыннан чыгу.
4.2. Ищимагый совет эгъзасыныц бурычлары:
- Их^тимагый совет рэисе курсэтмэлэрен утэргэ;
- элеге Нигезлэмэдэ каралган И>к;тимагый советныц эшлэу тэртибен белу Мэм утэу;
- И>и;тимагый совет утырышларында шэхсэн катнашырга;
- узенэ йеклэнгэн бурычларны хэл иту ечен И>ктимагый совет тарафыннан тезелэ 

торган эксперт, эшче теркемнэр, комиссиялэр, башка эш органнары эшендэ катнашырга.

5. Иж;тимагый советныц эш тэртибе

5.1. И>к;тимагый совет Ищимагый совет рэисе тэкъдиме буенча И>цтимагый совет 
утырышында расланган планнар Мэм программалар нигезендэ уз эшен оештыра.

5.2. И>к;тимагый совет эшен планлаштыру И>ктимагый совет эгъзалары, И>цтимагый 
совет рэисе Мэм башкарма орган тэкъдимнэре нигезендэ тормышка ашырыла.

5.3. И>ктимагый совет утырышлары кварталга кимендэ бер тапкыр уздырыла. 
Ижггимагый совет утырышларында кабул ителгэн карарлар беркетмэ белэн 
рэсмилэштерелэ.

5.4. Ищимагый совет утырышлары, эгэр аларда ижггимагый Совет бгъзаларыныц 
ечтэн икесеннэн дэ ким булмаган елеше катнашса, хаклы санала. Утырышта шэхси 
катнашу мемкинлеге булмаган Ищимагый совет эгъзасы уз тавышын Мэм кен тэртибенэ 
кертелгэн мэсьэлэлэр буенча фикерлэрен Ищимагый советныц башка эгъзасына язмача, 
факсимиль яки электрон почта аша алдан ук бу хакта И>ктимагый совет рэисенэ яисэ 
>к;аваплы секретаренэ хэбэр итэргэ хокуклы. Утырышта катнашучылар исэбенэ И>цтимагый 
совет эгъзалары, узлэренец тавышларын И>к;тимагый советныц башка эгъзаларына 
тапшырган Ижггимагый совет эгъзалары естэлэ.

Иж;тимагый совет карарлары гади купчелек тавыш белэн кабул ителэ.
5.5. Ижггимагый совет утырышын Иж;тимагый совет рэисе, рэис узе катнашу 

мемкинлеге булмаганда, И>ктимагый совет рэисе урынбасары уткэрэ.



5.6. Ижтимагый советньщ узенэ йеклангэн максатлар, бурычлар, вэкалэтлэр 
нигезендэ кабул ителэ торган карарлары тэкъдим иту характерына ия Мэм кызыксынган 
затлар игътибарына И>ктимагый совет утырышы беркетмэсеннэн еземтэ яки Ихугимагый 
совет карары буенча башка ысул белэн ж;иткерелэ.

5.7. Ищимагый совет эше материаллары Яца Чишмэ муниципаль районы сайтында 
Мэм массакулэм мэгълумат чараларында Интернет мэгълумати-телекоммуникация 
челтэрендэ урнаштырыла.

5.8. И>ктимагый совет рэисе:
- И>кггимагый совет эшчэнлегенэ гомуми ж;итэкчелек итуне гамэлгэ ашыра;
- И>кд-имагый совет утырышын алып бара;
- И>кггимагый совет эгъзаларыньщ тэкъдимнэре нигезендэ Ижггимагый советньщ эш 

планнарын эзерли, шулай ук аларга узгэрешлэр кертэ Мэм аларны Ижл'имагый совет 
раславына тэкъдим итэ;

- Ижггимагый совет утырышын оештыра;
- И>ктимагый совет утырышыньщ кен тэртибен раслый;
- Ищимагый совет тэкъдимнэрен, Ищимагый советньщ беркетмэлэрен Мэм башка 

документларын имзалый;
- Ищимагый совет утырышларын уткэру вакытын Мэм урынын билгели;
- Ижггимагый совет эшчэнлеге, аца йеклэнгэн максат Мэм бурычлар кысаларында 

И>ктимагый совет эгъзаларына йеклэмэлэр бирэ;
- Ижггимагый совет исеменнэн мерэ>кэгатьлэр, тэкъдимнэр, )цаваплар, ацлатмалар 

Мэм мерэ>кэгатьлэрне имзалый;
- Ижггимагый совет эшчэнлеген тээмин иту ечен кирэкле башка функциялэрне гамэлгэ 

ашыра.
- Ижггимагый башлангычларда Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль 

районы Советы Рэисенец ярдэмчесе булып тора.
5.9. Иж;тимагый совет рэисе урынбасары:
- Ижггимагый совет рэисе вазифасын рэис рэсми рэвештэ булмаган вакытта башкара;
- Ищимагый совет утырышларын эзерлэуне оештыра;
- Иж;тимагый совет утырышларыныц кен тэртибен тези Мэм аны И>к;тимагый Совет 

Рэисенэ раслауга тэкъдим итэ;
- Иж;тимагый совет рэисе кушуы буенча Иж;тимагый совет эшчэнлеген тээмин иту ечен 

кирэкле башка функциялэрне гамэлгэ ашыра.
5.10. Ижггимагый Советньщ ж;аваплы сэркатибе:
- утырышларга материаллар Мэм карарлар проектларын эзерлэуне оештыра;
- И>ктимагый совет эгъзаларына и>цтимагый совет уткэру урыны Мэм вакыты, кен 

тэртибе турында хэбэр итэ, аларны кирэкле мэгълумати-белешмэ материаллары белэн 
тээмин итэ;

- Иж;тимагый совет Мэм башкарма органныц оештыру ягыннан хезмэттэшлеген тээмин
итэ;

- Ижггимагый совет эшчэнлегенец документар-техник ягын тээмин итэ;
- Ижггимагый совет утырышларыныц беркетмэлэрен рэсмилэштерэ Мэм кабул ителгэн 

карарларныц утэлешен контрольдэ тота;
- Ижггимагый совет утырышларыныц кен тэртибен тезудэ катнаша.
5.11. Иж;тимагый совет эгъзалары Ижггимагый совет утырышларында тыцлау Мэм 

фикер алышу ечен эшче, эксперт теркемнэренэ Мэм башка эшче органнарга берлэшергэ, 
Иж;тимагый совет рэисе урынбасары белэн килештереп Иж;тимагый совет составына 
кермэгэн белгечлэрне материаллар эзерлэугэ ж;элеп итэргэ.

5.12. Иж;тимагый совет карары буенча Ижггимагый совет утырышына Ижггимагый совет 
тарафыннан карала торган мэсьэлэлэр буенча кирэкле белешмэлэр Мэм бэялэмэлэр биру 
ечен оешмалар, башкарма органнар, коммерцияле булмаган оешмалар, фэнни 
учреждениелэр вэкиллэре, экспертлар Мэм башка белгечлэр чакырылган булырга мемкин.



Ищимагый совет эгъзалары булмаган массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре 
И>1<ггимагый совет чакыруы буенча Ижггимагый совет утырышларында катнаша алалар.

5.13. Ижггимагый совет карамагына кертелэ торган материаллар Иж;тимагый совет 
рэисе урынбасарына Иж;тимагый совет утырышы билгелэнгэн кенгэ кадэр ун календарь 
кеннэн дэ соцга калмыйча тапшырылырга тиеш. Материалларны соцрак тапшыру 
Иж;тимагый совет рэисе яки рэисе урынбасары белэн килештерелэ.

5.14. Иж;тимагый совет эшчэнлеген техник Мэм оештыру ягыннан тээмин итуне 
башкарма орган тээмин итэ.


