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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 22 мартындагы 355 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының мәдәният һәм 

мәгариф өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез 

бәяләү үткәрү буенча Иҗтимагый совет турында Нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

«Мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү һәм медик-

социаль экспертиза федераль учреждениеләре мәдәният, сәламәтлек саклау, 

мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт 

күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләүне үткәрүне камилләштерү мәсьәләләре 

буенча Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2017 елның 5 декабрендәге 392-03 номерлы Федераль закон 

нигезендә, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 22 мартындагы 355 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының мәдәният һәм 

мәгариф өлкәсендә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез 

бәяләү үткәрү буенча Иҗтимагый совет турында Нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешне кертергә: 

3нче бүлекнең 3.3 һәм 3.10 пунктында «мәдәният» сүзен төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлектәге 3.1 бүлек белән тулыландырырга: 

«3.1 Мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез 

бәяләү 
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Мәдәният оешмалары (алга таба - сыйфатны бәйсез бәяләү буенча Иҗтимагый 

совет) тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү үткәрү буенча 

Иҗтимагый совет составы өч елга раслана. Сыйфатны бәйсез бәяләү буенча 

Иҗтимагый совет формалаштырганда яңа срокка аның составының өчтән бер 

өлешен үзгәртеп гамәлгә ашырыла. 

Сыйфатны бәйсез бәяләү буенча Иҗтимагый совет составына дәүләт 

хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары, мәдәният өлкәсендә 

эшчәнлек алып баручы иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре, шулай ук әлеге 

өлкәдә эшчәнлек алып баручы оешмалар җитәкчеләре (аларның 

урынбасарлары) һәм хезмәткәрләре керә алмый. Шул ук вакытта сыйфатны 

бәйсез бәяләү буенча Иҗтимагый совет мәдәният өлкәсендә эшчәнлек алып 

баручы иҗтимагый берләшмә вәкилләрен һәм мондый бәяләү нәтиҗәләрен 

Формалаштыру һәм фикер алышу өчен иҗтимагый палатаны үз эшенә җәлеп 

итә. Сыйфатны бәйсез бәяләү буенча Иҗтимагый совет әгъзалары саны биш 

кешедән дә ким булмаска тиеш. Иҗтимагый совет әгъзалары сыйфатны бәйсез 

бәяләү буенча үз эшчәнлекләрен җәмәгать башлангычларында башкаралар. 

Тиешле Иҗтимагый советның сыйфатны бәйсез бәяләү буенча эшчәнлеге 

турындагы мәгълүмат җирле үзидарә органы тарафыннан оештырылган 

Интернет-мәгълүмати - телекоммуникация челтәрендә (алга таба-Интернет 

челтәре) җирле үзидарә органының рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш. 

Сыйфатны бәйсез бәяләү буенча Иҗтимагый совет турында нигезләмә 

күрсәтелгән Иҗтимагый совет төзелгән җирле үзидарә органы тарафыннан 

раслана.  

Мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү 

иҗтимагый советлар тарафыннан сыйфатны елга бер тапкырдан да ешрак һәм 

өч елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә бәйсез бәяләү буенча үткәрелә.  

Иҗтимагый киңәшләр буенча бәйсез бәяләү сыйфаты:  

бәйсез бәяләү үткәрелә торган мәдәният оешмалары исемлеген билгелиләр; 

эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне, шулай ук дәүләт, муниципаль контрактлар 

проектларын карауда катнаша, ул мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт 

күрсәтү шартлары турында мәгълүмат җыя һәм гомумиләштерә (алга таба-

оператор);  

оператор биргән мәгълүматны исәпкә алып, мәдәният оешмалары тарафыннан 

хезмәт күрсәтү шартларының сыйфатын бәйсез бәяләүне гамәлгә ашыралар;  

димәк, вәкаләтле органга мәдәният оешмалары тарафыннан күрсәтелә торган 

хезмәтләр сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләрен, шулай ук аларның эшчәнлеге 

сыйфатын яхшырту турындагы тәкъдимнәрне тапшыралар. 

Мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларының сыйфаты 

турында мәгълүматны җыю һәм гомумиләштерү буенча эшләр башкаруга, 

хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар төзү дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль контрактлар төзү нәтиҗәләре буенча 
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җирле үзидарәнең вәкаләтле органы, мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт 

күрсәтү шартларының сыйфаты турында мәгълүматны җыю һәм 

гомумиләштерү өчен җаваплы операторны билгеләү турында карар 

рәсмиләштерәләр, шулай ук кирәк булганда, операторга дәүләт һәм ведомство 

статистик хисаплылыгы нигезендә төзелә торган әлеге оешмаларның эшчәнлеге 

турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүмат тапшыралар (ул оешманың 

рәсми сайтында урнаштырылмаган очракта). 

Җирле үзидарә органнарына мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт 

күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре турында тиешле мәгълүмат 

кергән көннән соң бер ай эчендә күрсәтелгән орган тарафыннан мәҗбүри 

каралырга тиеш һәм мәдәният оешмалары эшчәнлеген камилләштерү һәм 

аларның җитәкчеләре эшчәнлеген бәяләү буенча чаралар эшләгәндә исәпкә 

алына.  

Мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү 

нәтиҗәләре турында мәгълүмат җирле үзидарә органнары тарафыннан рәсми 

сайтларында һәм Интернет челтәрендә дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр 

турында мәгълүмат урнаштыру өчен рәсми сайтларда урнаштырыла. 

Мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү 

нәтиҗәләре турында мәгълүмат составы, мондый мәгълүматка Бердәм 

таләпләрне дә кертеп, һәм аны "Интернет" челтәрендә дәүләт һәм муниципаль 

учреждениеләр турында мәгълүмат урнаштыру өчен рәсми сайтта урнаштыру 

тәртибе Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият 

органы тарафыннан билгеләнә.  

Мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларының сыйфатын 

бәйсез бәяләү процедураларының үтәлешен контрольдә тоту Россия 

Федерациясе законнары нигезендә гамәлгә ашырыла.  

Муниципаль мәдәният оешмалары җитәкчеләре, хезмәт законнары нигезендә, 

мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү 

барышында ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар күрү өчен 

җаваплы. Күрсәтелгән мәдәният оешмалары җитәкчеләре белән хезмәт 

шартнамәләрендә җитәкчеләр эшенең нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә мәдәният 

оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү һәм мондый 

бәяләү барышында ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү планын үтәү 

нәтиҗәләре кертелә.  

Мәдәният оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү 

нәтиҗәләре җирле үзидарә органы җитәкчесе эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 

бәяләгәндә исәпкә алына.». 

2.Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында һәм 

Татарстан Республикасы рәсми мәгълүмат порталында  (pravo.tatarstan.ru)  

бастырып чыгарырга. 

3.Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 
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4.Әлеге карарны контрольдә тотуны «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары В.В. Друкка йөкләргә.  

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы  З.Г. Михайлова 

 

И.Р. Хәйбрахманов 
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