
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИАСЫ  
НУРЛАТ  МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ СОВЕТЫ  

                                                                                     
 

 
 

КАРАР 

 

18 июнь 2019 ел                                                                                                  №221 

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Иҗтимагый советы 

турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 2014 елның 

21 июлендәге 256-ФЗ номерлы «Мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, сәламәтлек 

саклау һәм мәгариф өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын 

бәйсез бәяләү үткәрү мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү турында»гы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында Иҗтимагый палата турында» 2005 елның 14 октябрендәге   103-

3PT номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 елның 19 июлендәге 512 номерлы карары белән 

расланган «2015-2021 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт программасы кысаларында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 15 маендагы 395 номерлы 

Карарын үтәү йөзеннән  Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Советы КАРАРЫ: 

 

 1. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Советының 2015 
елның 18 декабрендәге 20 номерлы карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Нурлат муниципаль районы Иҗтимагый советы турында 
Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне кертергә: 

1.1. 2 статьяның "Иҗтимагый советның максаты һәм бурычлары»1 пунктын 
түбәндәге эчтәлекле пунктча белән тулыландырырга:  

«5) муниципаль учреждениеләр һәм Нурлат муниципаль районында 
булдырыла торган фондлар эшчәнлегендә җәмәгатьчелек контролен гамәлгә 
ашыру, үтә күренмәлелекне тәэмин итү;». 

1.2. 2 статьяның "Иҗтимагый советның максаты һәм бурычлары» 2 пунктын 
түбәндәге эчтәлекле пунктча белән тулыландырырга: 

«18) дәүләт һәм муниципаль программаларны тормышка ашырганда, бюджет 

акчаларыннан файдаланганда, шул исәптән дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алганда иҗтимагый 

контроль; 

 



19) дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең коррупциягә каршы үз-үзен 

тотышын формалаштыруга, җәмгыятьтә коррупциягә каршы стандартларны 

популярлаштыруга һәм иҗтимагый хокукый аңны үстерүгә, коррупциягә каршы 

сәясәткә җәмәгатьчелекне җәлеп итүгә юнәлтелгән агарту, белем бирү һәм башка 

чараларның нәтиҗәлелеген күтәрү; 

20) җәмгыятьтә коррупцион тәртипкә түзеп тормаучылык формалаштыру.». 

3. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга һәм 

Нурлат муниципаль районының рәсми сайтында бастырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Нурлат муниципаль районы 

Советының законлылык һәм хокук тәртибен саклау буенча даими комиссиясенә 

йөкләргә. 
5. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

 Советы рәисе                                                                                    А.С. Әхмәтшин  
 

 


