
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  район Советы 

 КАРАРЫ 

 

2019 ел  16 октября                                                                            № 224 

 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районында Яшьләр  

парламентын төзү турында   

  

    Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының 

«Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең закон чыгару хакимияте 

органнары каршында иҗтимагый яшьләр парламентларын оештыру турында»гы 

2014 елның 27 декабрендәге ПР-344 номерлы коллегия утырышы беркетмәсе 

нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

КАРАР чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль    иҗтимагый Яшьләр 

парламентын төзергә. 

2. Расларга: 

2.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Яшьләр 

парламенты турында нигезләмәне (1 нче кушымта); 

2.2.  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Яшьләр 

парламенты советы составын (2 нче кушымта). 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

район Советының социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә 

йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башлыгы,  

Кама Тамагы муниципаль  

район Советы рәисе                                                                              Н.А.Вазыйхов                        
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының 2019 

елның  16.10.  224  номерлы карарына  

нче кушымта 

     

 

 

 

 

КАМА ТАМАГЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИҖТИМАГЫЙ 

ЯШЬЛӘР ПАРЛАМЕНТЫ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ 

 

                     

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Кама Тамагы муниципаль районының иҗтимагый яшьләр парламенты (алга 

таба - Яшьләр парламенты) район закон чыгару җыеннарының яшьләр 

хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен законнар белән җайга салу өлкәсендә 

эшчәнлегенә ярдәм итү, яшьләр проблемаларын хәл итү буенча тәкъдимнәр 

әзерләү, закон чыгару эшчәнлеге күнекмәләрен үзләштерүдә яшьләр өчен шартлар 

тудыру максатларында оештырыла. 

2. Яшьләр парламенты Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

утырышлары вакытында киңәш бирү һәм консультатив орган булып тора һәм 

иҗтимагый башлангычларда үз эшчәнлеген әлеге Нигезләмә һәм яшьләр 

парламенты регламенты нигезендә гамәлгә ашыра. 

3. Яшьләр парламенты юридик зат булып саналмый. 

4. Яшьләр парламенты 5 елга формалаша. 

5. Яшьләр парламенты Яшьләр парламентының рәсми символикасын 

билгеләргә хокуклы. 

 

II. Яшьләр парламентының төп бурычлары 

 

1. Кама Тамагы муниципаль районы Советы комиссияләренең яшьләрнең 

хокукларына һәм законлы мәнфәгатьләренә кагылышлы утырышлар мәсьәләләрен 

карауга әзерлек эшендә катнашу. 

2. Норматив хокукый актлар проектларын эшләгәндә яшь гражданнарның 

инициативаларын тәкъдим итүдә булышлык күрсәтү. 

3. Яшьләрнең хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре өлкәсендә законнарны 

камилләштерү буенча тәкъдимнәр эшкәртү. 

4. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә Яшьләрнең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау 

өлкәсендә законнарны гамәлгә ашыруга җәмәгать контролен гамәлгә ашыру. 

5. Яшьләр арасында яшьләрнең хокукый культурасын күтәрүгә һәм актив 

гражданлык позициясен формалаштыруга юнәлдерелгән агарту һәм аңлату 

эшләре алып бару. 
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III. Яшьләр парламентының составы һәм оештыру тәртибе. 

 

1. Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә яшәүче 14 яшьтән алып 

30 яшькә кадәрге Россия Федерациясе гражданнары, яше нинди булуга 

карамастан, яшьләр парламенты составына кергән әгъзалар да яшьләр парламенты 

әгъзалары вәкиллекле нигездә әгъзалар булырга мөмкин. 

       2. Яшьләр парламенты мәгариф учреждениеләре, укучылар һәм студентлар, 

эшче яшьләр оешмалары һәм предприятиеләре вәкилләреннән тора.  

3. Яшьләр парламенты составына  Яшьләр парламеннан 25 әгъза, шул исәптән 

районның авыл һәм шәһәр җирлекләреннән 20 вәкил һәм муниципаль районның 

җирле үзидарә органнары тарафыннан тәкъдим ителгән 5 делегат керә.   

 

4.  Яшьләр парламенты составына  : 

1) Кама Тамагы муниципаль район Советыннан бер депутат ; 

       2) муниципаль район Башкарма комитеты тарафыннан яшьләр сәясәте 

мәсьәләләре белән шөгыльләнүче бүлекләрдән һәм хезмәтләрдән 4 вәкил 

делегацияләнә. 

       5. Кама Тамагы муниципаль районы Яшьләр парламентының беренче 

оештыру утырышын әзерләү өчен оештыру комиссиясе составы раслана. 

       6. Яшьләр парламенты рәисе итеп Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 

каршындагы Иҗтимагый яшьләр палатасы, аның составына Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районыннан сайланган әгъзасы 

билгеләнә 

 

IV. Яшьләр парламенты эшен оештыру. 

 

       1. Яшьләр парламентының беренче утырышы алдагы чакырылыш Яшьләр 

парламенты советы, шулай ук беренче утырыш датасын билгели торган Кама 

Тамагы муниципаль районы Советы тарафыннан чакырыла, аңа Яшьләр 

парламенты әгъзаларын чакыра, чакырылганнар исемлеген һәм алып бару 

тәртибен билгели. 

        2. Яшьләр парламентының беренче утырышын әлеге парламент рәисе ачып 

җибәрә. 

        3. Беренче утырышта Яшьләр парламенты әгъзалары ачык тавыш бирү юлы 

белән һәм гади күпчелек очракта рәиснең ике урынбасарын, җаваплы секретарен 

сайлыйлар, Яшьләр парламентының санлы составын билгелиләр һәм аның 

әгъзаларын сайлыйлар, комиссияләр төзиләр. 

       4. Яшьләр парламенты утырышы, әгәр анда яшьләр парламенты 

әгъзаларының билгеләнгән саныннан күпчелеге катнашса, тулы хокуклы санала. 

        5. Яшьләр парламенты үз эшчәнлеге юнәлешләре буенча тәкъдимнәр әзерли, 

кабул итә һәм аларны җирле үзидарә органнарына җибәрә. 

        6. Әгәр алар өчен Яшьләр парламентының билгеләнгән саныннан күпчелеге 

тавыш бирсә, Яшьләр парламентының карарлары һәм тәкъдимнәре кабул ителгән 

дип санала. 
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        7. Яшьләр парламенты советын,вәкаләтләре Яшьләр 

парламенты регламенты белән билгеләнгән рәис җитәкли. 

        8. Яшьләр парламенты Советы: 

           - Яшьләр парламенты һәм аның комиссияләре эшен оештыра һәм 

координацияли ;  

           - Яшьләр парламенты эше регламентын эшли; 

           - киләсе елга Яшьләр парламентының эш планын төзи һәм аларны Яшьләр 

парламентына раслауга тәкъдим итә; 

          - Яшьләр парламенты регламенты нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыра. 

        9. Яшьләр парламенты Советы тәкъдиме белән Яшьләр парламенты 

әгъзалары муниципаль район һәм шәһәрнең вәкиллекле органнары депутатларына 

иҗтимагый башлангычларда ярдәмчеләр сыйфатында тәкъдим ителергә мөмкин. 

       10. Яшьләр парламенты комиссияләре эшне оештыралар һәм яшьләр 

парламенты утырышларында карау өчен үз функцияләре нигезендә тәкъдимнәр 

һәм карарлар проектларын әзерлиләр. 

       11. Яшьләр парламенты эшендә Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт 

Думасы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары, шулай ук чакыру 

буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары җитәкчеләре, 

муниципаль район һәм шәһәрнең вәкиллекле органнары депутатлары, 

муниципаль район һәм шәһәр башкарма комитетлары вәкилләре, Татарстан 

Республикасы территориясендә эш итүче сәяси партияләр һәм иҗтимагый 

оешмалар җитәкчеләре катнаша ала. 

       12. Яшьләр парламенты утырышларын оештыру-техник яктан тәэмин итү 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
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Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Советының 2019 елның   16.10.   

224 номерлы карарына 2 нче 

кушымта 

 

 

КАМА ТАМАГЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯШЬЛӘР 

ПАРЛАМЕНТЫНЫҢ  ОЕШТЫРУ КОМИССИЯСЕ СОСТАВЫ 

 

 

Кадыйров Салават Айрат улы        -Казан федераль университетының 2 нче курс         

студенты 

Хөснетдинов Илназ Хәлим улы -    Татарстан Республикасы Кама Тамагы        

муниципаль районының Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге башлыгы 

Гыймадиев Эдуард Марс улы-      Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы башлыгының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе 

Гыйниятова Энҗе Ирек кызы-         ТР Кама Тамагы МР мәгариф идарәсе» 

МКУнең тәрбия эшләре буенча начальник урынбасары 

Гомәрова Лилия Илфат кызы -         «Җирлекара үзәк китапханә»  муниципаль 

бюджет учреждениесенең әйдәп баручы    методисты 

Панчева Татьяна Николаевна -    «Форпост» МБУ директоры 

Сорокин Петр Александрович -    «ЦКДОН» МБУ сәнгать җитәкчесе. 

 

 

 

 

 

 

 


