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Баулы муниципаль районында 
кече Ьзм урта эшмэкэрлек 
субъектларына мелкэти ярдэм 
курсэту мэсьэлэлэре буенча 
эшче теркем тезу турында

«Россия Федерациясендэ кече hsM урта эшкуарлыкны устеру турында» 

2007 елньщ 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, Баулы 

муниципаль районы территориясендэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына 

мелкэти ярдэм курсэту Иэм Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

башкарма хакимияте органнары, Баулы муниципаль районы жирле узидарэ 

органнары, башка органнар Ьэм оешмалар арасында узаРа хезмэттэшлекне 

оештыру максатларында Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты

К А РА Р ИТЭ:

1. Расларга:

1нче кушымта нигезендэ Баулы муниципаль районында кече Ьэм урта 

эшкуарлык субъектларына мелкэти ярдэм курсэту мэсьэлэлэре буенча эшче 

теркем (алга таба - эшче теркем) составын;

2нче кушымта нигезендэ Баулы муниципаль районында кече Ьэм урта 

эшкуарлык субъектларына мелкэти ярдэм курсэту мэсьэлэлэре буенча эшче 

теркем турында нигезлэмэне.

2. Олеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 

порталында (http://www.pravo.tatarstan.ru) Ьэм (Баулы муниципаль районы 

сайтында (http://www.bavly.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.bavly.tatarstan.ru


3. Олеге карарныц утэлешен тикшереп торуны «Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районынын, мелкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы» МКУ 

житэкчесенэ йвклэргэ.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэк И.И. Гозэеров
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Баулы муниципальрайоны 
Баш карм а комитетыныц

2019 елньщ 0 ^ . 2 3 ____
кабул ителгэн 2 7 0  карарына 

1 нче кушымта

Баулы муниципаль районында кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларына 
мелкэти ярдэм курсэту мэсьзлэлэре буенча эшче теркем

составы

Галимов Э.И. - Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты
житэкчесенец икътисад усеше буенча урынбасары, эшче 
торкем рэисе;

Михайлова А.А. - «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
Мелкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы» МКУ 
житэкчесе, эш торкеме рэисе урынбасары;

Мицгалиева Э.С. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
икътисад Ьэм территориаль усеш булеге житэкчесе;

КаЬиров Р.Э. 

Лучинская О.В.

Взлиева А.Н.

Баулы муниципаль районы 
юридик булеге начальнигы;

Баш карма комитеты н ы ц

«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 
Мелкзт Иам жир менэсэбэтлэре палатасы» МКУ баш 
белгече;

«Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына ярдэм 
иту фонды» коммерциячел булмаган микрокредит 
компаниясенец эшкуарлыкка ярдэм иту вэкиллэре зшен 
координациялэу булегенец региональ вэкиле (килештеру 
буенча).

Х.С. Мегыйнов

Баулы муниципаль р 
Башкарма комитеты 
белэн идарэ итучесе
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитетынын

2019 елньщ Pfy ЯЗ________
кабул ителгэн 2 ^0  карарына

2нче кушымта

Баулы муниципаль районында кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына 
мелкэти ярдэм курсэту мэсьэлэлэре буенча эшче теркем турында

нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ Баулы муниципаль районында кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына мелкэти ярдэм курсэту мэсьэлэлэре буенча эшче 
теркемнец (алга таба -  эшче теркем) эшчэнлек тэртибен билгели.

1.2. Эшче теркем Баулы муниципаль районынын башкарма хакимият 
органнары, жирле узидарэ органнарыныц кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына (алга таба -  КУЭ субъектлары) ярдэм итуче башка орган нар Ьэм 
оешмалар белэн хезмэттэшлеген тээмин иту буенча кицэшмэ органы булып 
тора.

1.3. Эшче теркемнец максатлары:
- Баулы муниципаль районы КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм 

курсэтунец иц яхшы тэщ ш бэсен эшлэу Ьэм (яки) тиражлау;
- «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 

2007 елныц 24 июлендэге 209 -  ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-209-ФЗ 
номерлы федераль закон); нигезлэмэлэрен тормышка ашыруныц иц яхшы 
тэжрибэлэренэ нигезлэнгэн Баулы муниципаль районы КУЭ субъектларына 
мелкэти ярдэм курсэтуне оештыруга бердэм якын килуне тээмин иту;

- Баулы муниципаль районында №209-ФЗ Федераль законный, 18 
статьясы 4 елешендэ каралган дэулэт (муниципаль) милке исемлеген (алга таба 
-  Исемлеклэр) тулыландыру чыганакларын ачыклау;

кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц мелкэти ярдэм 
чараларыннан бертигез файдалана алуын тээмин иту.

1.4. Эшче теркем уз эшчэнлегендэ 209-ФЗ номерлы Федераль закон Иэм 
башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия 
Федерациясе Хекумэте карарлары, Татарстан Республикасы законнары Ьэм 
Татарстан Республикасыныц башка норматив хокукый актлары, Баулы 
муниципаль районынын норматив хокукый актлары, шулай ук элеге 
Нигезлэмэдэн файдалана.



1.5. Эшче теркем уз эшчэнлеген эгъзаларыньщ тигез хокуклылыгы, 
карарлар кабул итунец коллегиальлеге Ьэм хэбэрдарлык принципларында 
башкара.

2. Эш теркеменец бурычлары Ьэм функциялэре

2.1. Баулы муниципаль районы башкарма хакимият органнары Ьэм Баулы 
муниципаль районы жирле узидарэ органнары тарафыннан КУЭ субъектларына 
мелкэти ярдэм курсэтуне координациялэу.

2.2. Баулы муниципаль районыныц башкарма хакимият органнары Ьэм 
жирле узидарэ органнары тарафыннан КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм 
курсэту буенча гамэлгэ ашырыла торган чараларныц нэтижэлелеген бэялэу.

2.3. Баулы муниципаль районы КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм 
курсэту буенча еллык Ьэм квартал планнарын эшлэу.

2.4. Исемлеклэрне тулыландыру чыганакларын ачыклау максатыннан 
дэулэт (муниципаль) милке составын анализлау тубэндэге мэгълумат нигезендэ 
башкарыла:

а) муниципаль мелкэт реестрларыннан белешмэлэр соратып алу, 
Кучемсез милекнец бердэм дэулэт реестрыннан, архивлардан белешмэлэр, 
казна Ьэм мелкэт объектлары турында дэулэт (муниципаль) предприятиесе яки 
учреждениегэ хужалык алып бару яисэ оператив идарэ хокукында беркетелгэн 
башка документлар, шул исэптэн тиешенчэ файдаланылмый яисэ 
файдаланылмый торган, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн жир 
участокларыннан (торак урыннар Ьэм предметлардан тыш), хужасыз Ьэм башка 
мелкэттэн (файдалы файдалану срогы биш елдан ким тэшкил иткэн);

б) муниципаль кучемсез милек объектларын, шул исэптэн жир 
участокларын, мондый тикшеруне уткэругэ вэкалэтле орган тарафыннан 
тикшеру;

в) дэулэт (муниципаль) мелкэтен арендага алу белэн кызыксынган КУЭ 
субъектлары тэкъдимнэре.

2.5. Баулы муниципаль районыныц башкарма хакимият органнары Ьэм 
жирле узидарэ органнары, жэмэгатьчелек вэкиллэре, КУЭ субъектлары 
тарафыннан Исемлеклэрне тулыландыру турында кергэн тэкъдимнэрне карау.

2.6. Баулы муниципаль районында КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм 
курсэту кысаларында рекомендациялэр Ьэм тэкъдимнэр эшлэу, шул исэптэн 
тубэндэге мэсьэлэлэр буенча:

а) Исемлеклэрне формалаштыру Ьэм естэу, мелкэт ярдэменэ жэлеп ителэ 
торган мелкэт составын кицэйту;

б) КУЭ субъектлары исемлегенэ кертелгэн Ьэм кирэксез булган 
объектларны башка мелкэткэ яки алардан башкача файдалану (милек составын
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анализлау нэтижэлэре буенча, КУЭ субъектлары мерэжэгатьлэре саны, аренда 
шартнамэлэрен тезу хокукына торглар нэтижэлэре буенча) теренэ;

в) Баулы муниципаль районыныц КУЭ субъектлары ечен мелкэтне 
бирунец ташламалы шартларын, муниципаль преференциялэр билгелэу;

г) КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм курсэтуне норматив хокукый жайга 
салу, шул исэптэн мондый ярдэм алу тэртибен гадилэштеру;

д) КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм курсэтуне гамэлгэ ашыру ечен 
жаваплы жирле узидарэ органнары эшчэнлегенец нэтижэлелеге курсэткечлэрен 
эшлэу;

е) милек ярдэме турында КУЭ субъектларына мэгълумат бируне тээмин
иту;

ж) муниципаль милекне исэпкэ алу тэртибен камиллэштеру, аныц 
турында мэгълуматларны «Интернет» мэгълумати-телекоммуникация 
челтэрендэ урнаштыру Ьэм актуальлэштеру;

з) муниципаль милек белэн идарэ иту буенча расланган про грамм ал ар га 
КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм курсэту механизмнарын камиллэштеругэ 
юнэлдерелгэн чараларны керту, шулай у к мондый ярдэм курсэтуне кинэйту 
ечен гавами-хокукый белемнец мелкэти потенциалын файдалану.

2.7. Ж^ирле узидарэ органнарына мэгълумати Ьэм консультацион ярдэм 
курсэту, шул исэптэн КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм курсэту буенча укыту 
чаралары аша да.

2.8. КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм курсэту мэсьэлэлэре буенча 
федераль хакимият органнары, шулай ук «Кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 
буенча федераль корпорация» акционерлык жэмгыяте белэн хезмэттэшлек иту.

2.9. Гамэлдэге региональ Ьэм муниципаль практиканы анализлау 
нигезендэ КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм курсэтуне камиллэштеругэ 
юнэлдерелгэн инициативаларны курсэту Ьэм аларга ярдэм иту.

3. Эшче теркемнец хокуклары

Элеге Нигезлэмэнец 2нче булегендэ каралган бурычларны гамэлгэ ашыру 
максатларында, эшче теркем хокуклы:

3.1. Уз утырышларында мэсьэлэлэрне эшче теркем компетенциясе 
нигезендэ карарга, тиешле карарлар кабул итэргэ.

3.2. Эшче теркем компетенциясенэ караган мэсьэлэлэр буенча Баулы 
муниципаль районы башкарма хакимият органнары Ьэм жирле узидарэ 
органнары, ижтимагый берлэшмэлэрдэн мэгълумат Ьэм материаллар соратып 
алырга.

3.3. КУЭ субъектларына мелкэти ярдэм курсэту эшенэ кызыксынган 
башкарма хакимият органнары, жирле узидарэ органнары, КУЭ
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субъектларыныц узлэрен, фэнни, ижтимагый Ьэм башка оешмалар, шулай ук 
башка белгечлэрне жэлеп итэргэ.

3.4. Дэулэт (муниципаль) кучемсез милек объектларын тикшеругэ 
вэкалэтле органнарга, тикшеру уздыру Ьэм (яки) естэмэ мэгълумат биру 
тэкъдим ителэ торган кучемсез милек объекглары исемлеген жибэрергэ.

3.5. Эшче теркем карары буенча билгелэнгэн вэкиллэр аркылы, дэулэт 
(муниципаль) кучемсез милек объектларын тикшеруне уткэРУгэ вэкалэтле 
орган ризалыгы белэн, Нигезлэмэнец 3.4 пунктында курсэтелгэн исемлек 
нигезендэ, кучемсез милек объектларын, шул исэптэн Баулы муниципаль 
районы территориясендэге жир кишэрлеклэрен, кучемсез милек объектларын 
тикшерудэ катнашырга тиеш.

3.6. Эшче теркем компетенциясенэ кертелгэн мэсьэлэлэр буенча кинэшлэр 
бирергэ.

4. Эшче теркем эшчэнлеге тэртибе

4.1. Эшче теркем эшче теркем рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, 
сэркатибеннэн, эгъзаларыннан Ьэм экспертларыннан тора.

4.2. Эшче теркем утырышларында чакырылган затлар, шул исэптэн КУЭ 
субъектлары вэкиллэре, кицэш биру тавышы хокукы белэн катнаша ала.

4.3. Эшче теркем утырышлары бер урында яки читтэн торып (шул исэптэн 
видеоконференц элемтэ аша), кирэк булганда, лэкин ярты елга бер тапкыр 
уздырыла.

4.4. Эшче теркем утырышыныц кен тэртибе, утырышны уткэру вакытын, 
урынын курсэтеп, Ьэм эшче теркем утырышыныц кен тэртибендэге мэсьэлэлэр 
буенча материаллар, эшче теркем эгьзаларына эшче теркем секретаре 
тарафыннан язма рэвештэ утырыш уткэрелгэн датага кадэр биш эш кененнэн 
дэ соцга калмыйча жибэрелэ.

4.5. Эшче теркем утырышларын эшче теркем рэисе яисэ анын кушуы 
буенча эшче теркем рэисе урынбасары уткэрэ.

4.6. Эшче теркем рэисе:
- эшче теркем эшчэнлеген оештыра;
- эшче теркем утырышын уткэру вакыты Ьэм урыны турында карар кабул

итэ;
- эшче теркем утырышыныц кен тэртибен Ьэм аныц эш тэртибен раслый;
- эшче теркем утырышларын алып бара;
- эшче теркем утырышында сорауларны карау тэртибен билгели;
- эшче теркем эшчэнлегенец эш барышында барлыкка килэ торган 

оператив мэсьэлэлэре буенча карар кабул итэ;
- эшче теркем утырышлары беркетмэлэренэ кул куя.

4.7. Эшче теркем секретаре:

7



- эшче теркем утырышына эзерлек белэн бэйле оештыру чараларын 
гамэлгэ ашыра;

- эшче теркем эгьзалары игътибарына эшче теркем утырышынын кен 
тзртибен ж;иткерз;

- эшче теркем эгъзаларына утырышлар уткэру вакыты Ьэм урыны i урында 
хэбэр итэ;

- эшче теркем утырышларыныц беркетмэлэрен рэсмилэштерэ;
- эшче теркем эшен алып бара;
- эшче теркем утырышларына материаллар, шулай ук аньщ карарлары 

проектларын эзерлэуне оештыра.

4.8. Эшче теркем эгьзалары:
- эшче теркем утырышынын кен тэртибе буенча тэкъдимнэр кертэ:
- эшче теркем утырышларында Ьэм аларда карала торган мэсьэлэлэр 

турында фикер алышуда катнашалар;
- эшче теркем карарларын эзерлэудэ Ьэм кабул итудэ катнашалар;
- эшче теркем секретаренэ эшче теркем утырышында каралырга тиешле 

мэсьэлэлэр буенча материаллар тэкъдим итэлэр.
4.9. Эшче теркем утырышы, эгэр анда эшче теркем эгъзаларынын г омуми 

саныннан кимендэ 1/2 елеше катнашса, хокуклы дип санала.
4.10. Эшче теркем кворумы булмаганда, эшче теркемнен утырышы кабач 

чакырыла.
4.11. Эшче теркем эгьзалары аньщ утырышларында алыштыру 

хокукыннан башка катнашалар. Эшче теркем эгъзасы булмаган очракта, ул 
утырышта каралучы мэсьэлэлэр буенча уз фикерен язма рэвештэ тэкъдим 
итэргэ хокуклы.

4.12. Эшче теркем эгьзалары эшче теркем утырышларында каралучы 
мэсьэлэлэр буенча узгэ фикер белдерергэ хокуклы, алар эшче теркем утырышы 
беркетмэсенэ керэ яисэ беркетмэгэ язма рэвештэ теркэлэ.

4.13. Тавыш биргэндэ эшче теркемнен Ьэр эгъзасы бер тавышка ия. Эшче 
теркем карарлары, эшче теркем утырышында булмаган эгъзаларньщ язма 
фикерлэрне исэпкэ алып, утырышта катнашучы эгъзаларынын купчелек 
тавышы белэн кабул ителэ Ьэм эшче теркем утырышы беркетмэсе белэн 
рэсмилэштерелэ. Утырышта катнашучы эшче теркем эгьзалары аерым узгэ 
фикер белдергэн очракта, ул беркетмэгэ кушымта итеп бирелэ Ьэм аньщ 
аерылгысыз елеше булып тора. Тавыш биргэндэ тавышларньщ тигез саны 
булганда, эшче теркем рэисе тавышы хэлиткеч булып тора.

4.14. Эшче теркем рэисе карары буенча утырыш читтэн торып 
уткэрелергэ мемкин. Утырышны читтэн торып уткэру турында карар кабул 
иткэндэ, эшче теркем секретаре сораштыру юлы белэн эшче торкем
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эгъзаларына мэжбури рэвештэ хэбэр итэ, шул у к вакытта ал ар читтэн торып 
тавышка чыгарылган мэсьэлэлэр буенча читтэн торып утырыш уткэру турында 
карарда курсэтелгэн срокка кадэр дэлиллэнгэн позицияне тапшыралар.

4.15. Читтэн торып тавыш бируне уздырганда карар тавыш бирудэ 
катнашучы эгъзаларныц гомуми саныннан купчелек тавыш белэн кабул ителэ. 
Шул ук вакытта читтэн торып тавыш бирудэ катнашучы эгъзалар саны эшче 
теркем эгъзаларыныц гомуми саныннан кимендэ 2/3 булырга тиеш. 
Тавышларныц тигезлеге очрагында эшче теркем житэкчесенец, ул булмаганда 
-  эшче теркем житэкчесе урынбасары тавышы хэлиткеч булып тора.

4.16. Эшче теркем карарлары дэулэт хакимиятенен башкарма органнары 
Ьэм жирле узидарэ органнары ечен кинэш характерына ия.

4.17. Эшче теркем утырышы беркетмэсе эшче теркем секретаре 
тарафыннан эшче теркем утырышын уздыру датасыннан алып еч эш кене 
эчендэ рэсмилэштерелэ, эшче теркем рэисе тарафыннан имзалана.

4.18. Эшче теркем утырышы беркетмэсендэ курсэтелэ:
- эшче теркем утырышын уткэру датасы, вакыты Иэм урыны;
- беркетмэ номеры;
- эшче теркем утырышында карала торган мэсьэлэлэр турында фикер 

алышуда катнашкан эшче теркем эгъзалары исемлеге, шулай ук эшче теркем 
утырышына чакырылган затлар исемлеге;

- эшче теркем утырышында каралган Ьэр мэсьэлэ буенча кабул ителгэн
карар;

- эшче теркем утырышында каралган Иэр мэсьэлэ буенча тавыш биру 
йомгаклары.

4.19. Эшче теркем утырышы беркетмэсенэ эшче теркем каравына 
тэкъдим ителгэн материаллар беркетелергэ тиеш.

Эшче теркем эшчэнлеген оештыру-техник яктан тээмин итуне Баулы 
муниципаль районы Башкарма комитеты башкара.

Эшче теркем Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты карары 
белэн раслана Ьэм даими нигездэ эшли.

5. Эшче теркем эшчэнлеген оештыру-техник тээмин иту

6. Йомгаклау нигезлэмэлэре

Х.С. Мегыйнов


