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КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
эшмәкәрләренең Иҗтимагый советын төзү турында

Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  территориясендә
эшмәкәрлек  эшчәнлеген  үстерүгә  ярдәм  итү  максатларында,  «Россия
Федерациясендә  кече  һәм  урта  эшкуарлыкны  үстерү  турында»  2007  елның  24
июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законы, Лаеш муниципаль районы Уставы
нигезендә, карар бирәм: 

1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  эшкуарларының
Иҗтимагый советын оештырарга. 

2.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  эшмәкәрләр
Иҗтимагый советы турында нигезләмәне расларга (1 нче кушымта). 

3.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  эшмәкәрләр
Иҗтимагый советы составын расларга (2 нче кушымта). 

4.  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  2015  елның  1
апрелендәге 794 номерлы «Лаеш муниципаль районы эшмәкәрләренең иҗтимагый
советы турында» карары үз көчен югалткан дип танырга. 

5.  Әлеге  карарны  Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталындагы веб-адрес
буенча  бастырып  чыгарырга:  http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш  муниципаль
районының Интернет-мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә рәсми сайтында
урнаштырырга: http://laishevo.tatarstan.ru.

6.Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшереп  торуны  Лаеш  муниципаль  районы
Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары В.Э. Тябинга йөкләргә.

Җитәкче: М.В.Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитетының 2019 елның 12

июленнән 1760 номерлы карарына 
1 нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
эшмәкәрләренең Иҗтимагый советын төзү турында

Нигезләмә

1. Гомуми нигезләмәләр
1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  эшкуарларының

Иҗтимагый советы (алга таба - Совет) Лаеш муниципаль районы территориясендә
эшкуарлык  эшчәнлеген  үстерүгә  ярдәм  итү,  дәүләт  хакимияте  органнары  һәм
муниципаль районның җирле үзидарә органнары һәм эшкуарлык структуралары
арасындагы  хезмәттәшлекнең  нәтиҗәлелеген  арттыру,  муниципаль  районның
социаль  –  икътисадый  проблемаларын  хәл  итүгә  эшкуарлык  секторын  киңрәк
җәлеп итү максатларында оештырылды. 

2. Совет үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, Татарстан
Республикасы Конституциясенә, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актларына,  Татарстан  Республикасының  норматив  хокукый  актларына,
муниципаль хокукый актларына, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна. 

3. Совет әлеге Нигезләмәдә күрсәтелгән максатларны гамәлгә ашыру өчен
уртак  мәнфәгатьләр  нигезендә  берләшкән  гражданнар  инициативасы  буенча
ирекле,  үзидарәле  булып  тора.  Совет  үз  компетенциясе  мәсьәләләре  буенча
карарлар кабул итүдә үзидарә, бәйсезлек һәм иреклелек принципларында эшли, үз
эшчәнлеген иҗтимагый башлангычларда гамәлгә ашыра.

 4. Совет эшчәнлек вакытын чикләмичә булдырыла. Совет үз эшчәнлегенең
максатларын, формаларын һәм ысулларын билгеләүдә ирекле. 

5. Совет утырышында Советның эш планы һәм регламенты раслана. 

2. Советның төп бурычлары һәм функцияләре
6. Советның төп бурычлары булып торалар: 
1) эшкуарлык структуралары һәм җирле үзидарә органнары арасында үзара

хезмәттәшлекне тәэмин итүгә ярдәм итү;
 2) муниципаль районда эшмәкәрлек эшчәнлеген үстерүгә ярдәм итү;
 3)  кече  эшкуарлык  субъектларына  консультатив  һәм  мәгълүмати  ярдәм

күрсәтү; 
4) муниципаль районның икътисадый проблемаларын хәл итүгә эшкуарлык

структураларын  җәлеп  итү,  аларны  муниципаль  районның  социаль-икътисадый
үсеше программаларын эшләүдә һәм үтәүдә катнашуга җәлеп итү. 

7. Совет үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә: 
1)  муниципаль  районның  социаль-икътисадый  үсеше,  шул  исәптән

эшмәкәрлекне  үстерү  мәсьәләләре  буенча  муниципаль  район  җирле  үзидарә
органнарының норматив хокукый актлары проектларын әзерләүдә катнаша;; 

2)  эшкуарлыкның  икътисадый  иминлеген  тәэмин  итүдә  үзара  файдалы
хезмәттәшлек итәргә теләүче эшлекле даирәләр белән элемтәләрне үстерә;



 3) эшкуарлык эшчәнлеген үстерү һәм эшкуарлыкны хокукый яклау буенча
тәкъдимнәр һәм тәкъдимнәр әзерли;; 

4) муниципаль районда эшмәкәрлек эшчәнлеген үстерү мәсьәләләре буенча
массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итә;;

 5)  муниципаль  районның җирле  үзидарә  органнары тарафыннан  гамәлгә
ашырыла  торган  социаль,  икътисадый,  хокукый,  мәгариф,  мәдәни,  хәйрия
программаларын  үткәрүдә  катнашуга  эшкуарлык  структураларын  җәлеп  итүгә
ярдәм итә; 

6) эшмәкәрлек эшчәнлегенә әзерләүдә ярдәм итә. 
8. Совет үз эшчәнлегендә түбәндәге функцияләрне башкара:: 
1)  муниципаль район башлыгына,  муниципаль район Башкарма комитеты

җитәкчесенә  үз  компетенциясе  мәсьәләләре  буенча  аналитик  һәм  мәгълүмати
материаллар әзерли һәм карауга кертә; 

2)  муниципаль  район  үсешенә,  экологик  хәлне  яхшыртуга  юнәлдерелгән
инвестицион  проектларга,  икътисадый  программаларга  экспертиза  үткәрүдә
катнаша; 

3) Совет эше өчен кирәкле мәгълүмати материалларны һәм документларны
муниципаль  район  җирле  үзидарә  органнарының  структур  бүлекчәләреннән
билгеләнгән тәртиптә соратып ала һәм ала; 

4)  Совет  компетенциясенә  керүче  мәсьәләләр  турында  фикер  алышуда
катнашу  өчен  белгечләр,  дәүләт  хакимияте  органнары  вәкилләрен  Совет
утырышына чакыра; 

5) совет каршында Совет эшчәнлеге юнәлешләре буенча даими һәм вакытлы
комитетлар, комиссияләр, эш төркемнәре төзи; 

6) аның компетенциясенә караган мәсьәләләр, шул исәптән:
 а) совет рәисен, рәис урынбасарын, секретарен сайлау; 
б)  Совет  турындагы  нигезләмәгә,  шулай  ук  аның  составына  үзгәрешләр

кертү турында муниципаль район Башкарма комитеты җитәкчесенә  тәкъдимнәр
кертү; 

в) Совет эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләрен билгеләү; 
г) Совет эше турында еллык хисап буенча фикер алышу; 
д) Совет мәсьәләләрен хәл итү өчен белгечләр, экспертлар, консультантлар,

шулай ук махсуслаштырылган оешмаларны җәлеп итү. 

3. Совет составы, структурасы һәм эш тәртибе

 8. Совет составы муниципаль район Башкарма комитеты җитәкчесе карары
белән  раслана.  Совет  составына  дәүләт  хакимияте  органнары,  җирле  үзидарә
органнары, шәһәр оешмалары вәкилләре, муниципаль район Советы депутатлары,
шәхси  эшмәкәрләр,  шулай  ук  эшкуарлыкка  ярдәм  итү  мәсьәләләре  белән
шөгыльләнүче оешмалар вәкилләре керә ала, әмма Советның Гомуми составыннан
1/3 тән артмый. 

9.  Совет  рәисе,  аның  урынбасарлары  һәм  җаваплы  секретаре  Совет
утырышында совет әгъзалары арасыннан күпчелек тавыш белән сайлана. 

10. Совет әгъзалары утырышларда шәхсән катнашырга һәм Совет карарлары
нигезендә йөкләмәләрне үтәргә тиеш.

 11. Совет әгъзалары хокуклы:



 1) совет турында нигезләмә белән билгеләнгән бурычларны үтәү өчен Совет
тарафыннан төзелгән комиссияләр, эш төркемнәре эшендә катнашырга.; 

2)  совет  карарларын  үтәү  өчен  консультантлар,  экспертлар  сыйфатында
чыгыш ясарга; 

3)  Совет  утырышлары  карарлары,  стенограммалары,  беркетмәләре  белән
танышырга. 

12.  Советның һәр әгъзасы советка  үз карары турында язма гариза  юллап,
аның  составыннан  чыгарга  хокуклы.  Совет  әгъзасы  гариза  биргән  көннән
составтан төшеп калган дип санала. 

13. Советның җаваплы секретаре түбәндәге функцияләрне башкара:
1) совет эшчәнлеген оештыру-техник тәэмин итү; 
2) Совет утырышларын үткәрүне әзерләү (совет әгъзаларына чираттагы утырыш
һәм көн тәртибе турында утырыш башланырга 3 көннән дә ким булмаган вакыт
эчендә мәгълүмат бирү, Совет әгъзаларын кирәкле мәгълүмати материаллар һәм
документлар  белән  тәэмин  итү,  карарлар  проектларын  әзерләү,  беркетмәләр
рәсмиләштерү, Совет утырышлары материалларын, пресс-релизларны һәм башка
документларны җибәрү); 
3) керүче һәм чыгучы корреспонденцияне һәм Советның эчке документларында
каралган башка функцияләрне исәпкә алу. 

14. Совет утырышлары муниципаль район Башкарма комитеты җитәкчесе,
Совет Рәисе яки аның урынбасарлары тарафыннан кварталга кимендә бер тапкыр
чакырылырга мөмкин. 

15. Совет утырышта аның исемлек составының яртысыннан артыгы булган
очракта карарлар кабул итәргә хокуклы.  Карар катнашучыларның гади күпчелек
тавышы белән кабул ителә. Тавышлар тигез булганда Совет утырышында рәислек
итүче  тавышы  хәлиткеч  әһәмияткә  ия.  Совет  карарлары  беркетмә  рәвешендә
рәсмиләштерелә.  Совет  утырышы  беркетмәсенә  Совет  рәисе  яисә  Совет
утырышында рәислек итүче һәм Советның җаваплы секретаре кул куя. 

16.  Совет  утырышының көн  тәртибе  Совет  әгъзалары,  муниципаль  район
башлыгы, муниципаль район Башкарма комитеты җитәкчесе тәкъдимнәре буенча
Совет рәисе тарафыннан советның планлаштырылган утырышына кадәр 10 көннән
дә соңга калмыйча раслана. 

17. Совет Рәисе: 
1) совет эше белән җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра; 
2) Совет утырышларын уздыра; 
3)  Советны дәүләт хакимияте органнарында,  җирле үзидарә органнарында

һәм башка оешмаларда (шул исәптән чит ил оешмаларында) тәкъдим итә);
 4) Совет карарларына, шулай ук Совет компетенциясенә керүче мәсьәләләр

буенча әзерләнә торган документларга имза сала. 
18. Совет рәисе урынбасары: 
1) совет рәисе кушуы буенча Совет рәисе вазыйфаларын ул булмаган чорга

башкара; 
2) Совет рәисе йөкләмәләрен һәм карарларын үти. 
19. Советның җаваплы секретаре: 
1) Совет утырышларын әзерли; 
2)  Советның массакүләм мәгълүмат чаралары белән үзара хезмәттәшлеген

тәэмин итә; 



3)  совет  эшендә  катнашу  өчен  чит  оешмалар  вәкилләрен,  белгечләрне,
консультантларны, экспертларны җәлеп итә; 

4) Совет әгъзалары тарафыннан совет карарларын үтәүне тәэмин итә.
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1. Валеев
Ришат Рашид улы

- «Полимикс Казан» ҖЧҖ директоры (килешү 
буенча), Совет рәисе;

2. Тябин
Виктор Эдуард улы

- район Башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары, Совет рәисе урынбасары;

3. Каримов
Рөстәм Гомәр улы

- "Лаеш азык-төлек комбинаты» ҖЧҖ 
директоры (килешү буенча), Совет рәисе 
урынбасары;

4. Спичков
Валентин Геннадий улы

Комиссия әгъзалары:

- район Башкарма комитетының икътисад һәм 
эшмәкәрлек бүлеге начальнигы, Совет 
секретаре;

5. Суханов
Денис Геннадий улы

- Татмедиа» АҖ филиалы җитәкчесе-баш 
мөхәррир (килешү буенча);

6. Нурутдинов
Нәҗип Наил улы

«Экопластик» ҖЧҖ коммерция директоры 
(килешү буенча);

7. Кулаков
Андрей Геннадий улы

«Пром-холод» ҖЧҖ директоры (килешү 
буенча);

8. Мамедов
Анар Шамил улы

- «Янтарь» ҖЧҖ директоры (килешү буенча);

9. Багманов
Альберт Ринат улы

- «Механика» СМП ҖЧҖ генераль директоры 
(килешү буенча);

10. Курмаев
Илнур Ханәфи улы

- «Ферекс «сәүдә йорты " ҖЧҖ директоры 
(килешү буенча);

11. Мирсәетов
Айдар Газиз улы

- «Сокуры «идарә компаниясе» ҖЧҖ генераль 
директоры (килешү буенча);

12. Вахитов - шәхси эшмәкәр (килешү буенча);



Нияз Зөфәр улы
13. Зарипов

Гафур Борхан улы
- «Зарипов Г. Б.» КФХ башлыгы (килешү 

буенча);

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Кашапов                            
Сергей Мәхмүд улы

Әхләмов 
Марат Наил улы

Марданов
Рамил Илгизәр улы

Яруллин
Рамил Фәрит улы

Габдрахманов
Игорь Камил улы

Петров 
Валерий Александр улы

-

-

-

-

-

-

шәхси эшмәкәр (килешү буенча);
«ПЛК» ҖЧҖ директоры (килешү буенча);

«Егорьевские теплицы» ҖЧҖ генераль 
директоры (килешү буенча);
"Поволжский башснаб» ҖЧҖ директоры 
(килешү буенча);
«Биосфера-фиш» ҖЧҖ генераль директоры 
(килешү буенча);
«Биосфера» ҖЧҖ директоры (килешү буенча).
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