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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

23.10.2019 ел                                                                         № 78 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Террорчылыкка каршы комиссия турында  

 

 

Татарстан Республикасында Террорчылыкка каршы комиссия рәисенең 2018 

елның 25 августындагы ПР-2012 номерлы карарының 3 пунктын үтәү йөзеннән, 

карар бирәм: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 

террорчылыкка каршы комиссия турында Нигезләмәне 1 нче кушымта нигезендә яңа 

редакциядә расларга.  

 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 

террорчылыкка каршы комиссия регламентын 2 нче кушымта нигезендә яңа 

редакциядә расларга. 

 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгы                                          Н. А. Вазыйхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

башлыгының 

2019 елның  «23» октябрь 

78 номерлы карарына 

1 нче   кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында террорчылыкка 

каршы комиссия турында Нигезләмә 

 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 

террорчылыкка каршы комиссия (алга таба-Комиссия) федераль башкарма хакимият 

органнарының территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма 

хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнарының Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә терроризмны профилактикалау 

буенча үзара хезмәттәшлеген оештыру өчен оештырылган коллегиаль орган (алга 

таба - Комиссия) булып тора – шулай ук Татарстан Республикасында 

Террорчылыкка каршы комиссия (алга таба - АТК) карарларын гамәлгә ашыру өчен 

аның күрсәтмәләрен минимальләштерү һәм (яисә) бетерү буенча чаралар күрергә 

мөмкин. 

2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль 

конституциячел законнарга, федераль законнарга, Россия Федерациясе Президенты 

Указларына һәм күрсәтмәләренә, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларына һәм 

күрсәтмәләренә, Татарстан Республикасы законнарына һәм башка норматив 

хокукый актларына, муниципаль хокукый актларга, Татарстан Республикасында 

Террорчылыкка каршы милли комитет һәм АТК карарларына, шулай ук әлеге 

Нигезләмәгә таяна. 

3. Муниципаль район башлыгы вазыйфасы буенча Комиссия рәисе булып 

тора. 

4. Комиссиянең төп бурычлары булып федераль башкарма хакимият 

территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары 

һәм җирле үзидарә органнарының терроризмны профилактикалау буенча үзара 

хезмәттәшлеген оештыру, аның күренешләренең нәтиҗәләрен минимальләштерү 

һәм (яки) бетерү, шулай ук Татарстан Республикасында муниципаль район 

территориясендә АТК карарларын тормышка ашыру тора. 

5. Комиссия түбәндәге төп функцияләрне башкара: 



 

а) муниципаль район территориясендә терроризмны профилактикалау, шулай 

ук аның күренешләре нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) бетерү буенча 

чаралар эшләү; 

б) башкарма хакимиятнең федераль территориаль органнары бүлекчәләренең, 

башкарма хакимият һәм җирле үзидарә органнарының гамәлләрен килештерүне 

тәэмин итү.: 

терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күренешләренең нәтиҗәләрен 

минимальләштерү һәм (яки) бетерү өлкәсендә муниципаль программаларны эшләү 

һәм тормышка ашыру; 

терроризм һәм аның иҗтимагый куркынычлыгын аңлату, шулай ук 

гражданнарда терроризм идеологиясен кабул итмәү буенча мәгълүмати-пропаганда 

чаралары үткәрү; 

җирле үзидарә органнарының террорчылыкны профилактикалау чараларында, 

шулай ук федераль башкарма хакимият органнары һәм (яки) Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан оештырыла торган аның 

күренешләре нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яисә) бетерү чараларында 

катнашуы; 

в) Муниципаль милектәге яки җирле үзидарә органнары карамагындагы 

объектларның (территорияләрнең) террорчылыктан саклануына карата таләпләрне 

үтәүне тәэмин итү буенча чаралар эшләү; 

г) Татарстан Республикасында АТК гамәлгә ашыра торган терроризмга каршы 

тору өлкәсендәге хәлгә йогынты ясый торган сәяси, социаль-икътисадый һәм башка 

процесслар мониторингында катнашу; 

д) комиссия карарларының үтәлешен контрольдә тоту; 

е) Татарстан Республикасында АТК карарларын җирле үзидарә органнары 

тарафыннан үтәүне оештыру. 

6. Комиссия үзенә йөкләнгән бурычларны хәл итү өчен хокуклы: 

а) аның компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул итәргә; 

б) федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, 

иҗтимагый берләшмәләр, оешмалар (милек рәвешләренә бәйсез рәвештә) 

бүлекчәләреннән (вәкилләреннән) һәм вазыйфаи затлардан кирәкле материалларны 

һәм мәгълүматны билгеләнгән тәртиптә соратып алырга; 

в) Комиссия компетенциясенә кертелгән мәсьәләләрне өйрәнү өчен эшче 

төркемнәр төзергә; 

г) комиссия эшендә катнашу өчен федераль башкарма хакимият органнары 

территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары, шулай ук оешма һәм иҗтимагый берләшмә вәкилләрен, 

аларның җитәкчеләре белән килешенеп, җәлеп итәргә.; 



 

д) Татарстан Республикасында АТК карары таләп итә торган мәсьәләләр 

буенча билгеләнгән тәртиптә тәкъдимнәр кертергә. 

7. Комиссия үз эшен муниципаль район территориясендә террорлык актын яки 

аның белән турыдан-туры куркыныч тудыручы гамәлләрне кисәтү буенча беренчел 

чараларны тормышка ашыру өчен оешкан оператив төркем белән берлектә төзи. 

8. Комиссия үз эшчәнлеген Татарстан Республикасында АТК рәисе 

тарафыннан расланган регламент нигезендә планлы нигездә башкара. 

9. Комиссия ТРда АТК эшчәнлегенә ярты елга бер тапкырдан да ким булмаган 

нәтиҗәләр, шулай ук ТРда АТК рәисе билгеләгән тәртиптә үткәрелгән утырыш 

нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

10. Комиссия карарларын гамәлгә ашыру өчен муниципаль хокукый актлар 

чыгарылырга мөмкин. 

11. Комиссия эшчәнлеген оештыру һәм матди-техник яктан тәэмин итү бу эш 

өчен җаваплы комиссия секретарен билгеләү юлы белән муниципаль район 

башлыгы тарафыннан оештырыла. 

12. Комиссия Секретаре: 

а) комиссиянең эш планнары, карарлары һәм  эшчәнлеге нәтиҗәләре турында 

хисаплар проектларын эшли; 

б) комиссия утырышларын әзерләүне һәм үткәрүне тәэмин итә; 

в) комиссия карарларындагы йөкләмәләрнең үтәлешен тикшереп тора; 

г) террорчылыкны профилактикалау өлкәсендәге вәзгыятьне үстерүгә 

йогынты ясый торган муниципаль район территориясендә иҗтимагый - сәяси, 

социаль-икътисадый һәм башка процесслар турында мәгълүмат җыю, туплау, 

гомумиләштерү һәм анализлау эшен оештыра;; 

д) комиссиянең ТРда АТК һәм аның аппараты белән үзара хезмәттәшлеген 

тәэмин итә; 

е) комиссиянең эшче төркемнәре эшчәнлеген тәэмин итә; 

ж) комиссиянең эш башкаруны оештыра. 

13. Комиссия әгъзалары бурычлы: 

комиссия рәисе, Комиссия рәисе карарлары яки Комиссия әгъзаларының 

беркетмә карары белән расланган тәкъдимнәре буенча комиссия каравына чыгарыла 

торган мәсьәләләрне әзерләүне оештырырга; 

үз вәкаләтләре кысаларында комиссия карарларын үтәүне оештырырга; 

компетенция чикләрендә әлеге органның комиссия һәм аның секретаре белән 

үзара хезмәттәшлеген оештыру өчен җаваплы вазыйфаи зат яисә бүлекчә вәкилләре 

булган органда билгеләргә. 

14. Комиссия әгъзалары хокуклы: 

турыдан-туры аның эшчәнлегенә кагылышлы комиссия документлары һәм 

материаллары белән танышырга; 



 

комиссия утырышларында чыгыш ясарга, Комиссия компетенциясенә керә 

торган мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр кертергә һәм, кирәк булган очракта, әлеге 

мәсьәләләр буенча тавыш бирүне үткәрүне таләп итәргә; 

комиссия карары белән язма рәвештә килешмәгән очракта, комиссия 

утырышы беркетмәсендә чагылдырылырга тиешле һәм аның карарына кушымта 

итеп бирелә торган аерым фикерне белдерергә; комиссия утырышларында тавыш 

бирергә. 

15. Комиссия үзенең исеме язылган бланкка ия. 

  



 

Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

башлыгының 

2019 елның  «23» октябрь  

78 номерлы карарына 

2 нче   кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы     Кама Тамагы муниципаль районында терроризмга каршы 

комиссия регламенты 

 

                                          I. Гомуми нигезләмәләр 

           1. Әлеге регламент Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районында террорчылыкка каршы комиссия (алга таба-Комиссия) эшчәнлеген 

оештыру буенча комиссия турында нигезләмәдә күрсәтелгән вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру буенча гомуми кагыйдәләрне билгели. 

            2. Комиссиянең төп бурычы һәм функцияләре комиссия турында 

Нигезләмә белән билгеләнгән. 

 

             II.      Комиссия эшен планлаштыру һәм оештыру.         
           3. Комиссия үз эшчәнлеген комиссиянең елга эш планы нигезендә (алга таба - 

комиссиянең эш планы) башкара. 

            4 .Комиссиянең эш планы, Комиссия эшчәнлеген планлаштыру буенча Милли 

террорчылыкка каршы комитет аппараты һәм Татарстан Республикасында 

Террорчылыкка каршы комиссия (алга таба-АТК) тәкъдимнәрен исәпкә алып, Кама 

Тамагы муниципаль районы (Алга таба – муниципаль район) һәм Татарстан 

Республикасында терроризмны профилактикалау өлкәсендәге хәлдән чыгып, 

комиссия утырышында карала һәм комиссия рәисе тарафыннан раслана. 

5.Комиссия утырышлары комиссиянең кварталга кимендә бер тапкыр эш 

планы нигезендә үткәрелә. Кирәк булган очракта, ТРда АТК рәисе яисә комиссия 

рәисе карары буенча комиссиянең чираттан тыш утырышлары үткәрелергә мөмкин. 

 6.Муниципаль район территориясендә терроризмны профилактикалау 

мәсьәләләре буенча комплекслы карарлар эшләү өчен, муниципаль район 

территориясендә террорчылык актын яисә аның белән турыдан-туры куркыныч 

тудыручы гамәлләрне булдырмау буенча беренче чираттагы чараларны гамәлгә 

ашыру өчен оештырылган оператив төркем белән комиссиянең уртак утырышлары 

үткәрелергә мөмкин. 

            7.Комиссиянең эш планы проектына тәкъдимнәр комиссия рәисенә язма 

рәвештә планлаштырылган чорга кадәр ике айдан да соңга калмыйча яисә комиссия 

рәисе тарафыннан билгеләнгән срокларда кертелә. 



 

 

Комиссия утырышында мәсьәләләрне карау буенча тәкъдимнәрне карап 

тикшерергә кирәк: 

мәсьәләнең исеме һәм аны Комиссия утырышында карау кирәклеген кыскача 

нигезләү; 

тәкъдим ителгән карарның формасы һәм эчтәлеге; 

мәсьәләне әзерләү өчен җаваплы орган исеме; 

башкаручылар Исемлеге; 

комиссия утырышында каралуның күз алдында тотылган датасын билгеләү. 

Әгәр комиссиянең эш планы проектына комиссия утырышында карауны кертү 

тәкъдим ителә икән, аның карары орган компетенциясенә керми, аны тәкъдим итүче 

орган компетенциясенә керми, тәкъдим инициаторына аны үзе кергән орган белән 

алдан килештерергә кирәк. 

Комиссиянең эш планы проектына тәкъдимнәр комиссия рәисе тарафыннан 

комиссия әгъзаларына өстәмә карау өчен җибәрелә ала. Комиссия әгъзаларының 

бәяләмәләре һәм кертелгән тәкъдимнәр буенча башка материаллар, әгәр озату 

документында башкасы әйтелмәгән булса, Комиссия рәисенә аларны алган көннән 

бер айдан да соңга калмыйча тапшырылырга тиеш. 

         8.Комиссия рәисенә кергән тәкъдимнәр нигезендә комиссиянең эш планы 

проекты формалаштырыла, ул фикер алышу һәм агымдагы елның соңгы 

утырышында раслау өчен чыгарыла. 

           9. Комиссиянең расланган эш планы комиссия секретаре һәм ТР АТК 

рәисенә бәя бирүне оештыру һәм кирәк булганда төзәтмәләр кертү өчен җибәрелә. 

           10.Комиссия эш планына үзгәрешләр кертү турында карар кертелгән 

мәсьәләне карауга әзерләү өчен җаваплы комиссия әгъзасының дәлилләнгән язма 

тәкъдиме буенча Комиссия рәисе тарафыннан кабул ителә. 

             11.Комиссия утырышларында өстәмә (планнан тыш) мәсьәләләрне карау 

Татарстан Республикасында АТК рәисе карары яки Комиссия рәисе карары буенча 

гамәлгә ашырыла. 

 

III.   Комиссия утырышларын әзерләү тәртибе 

 

12.Комиссия әгъзалары, федераль башкарма хакимият органнарының 

территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары вәкилләре, комиссия утырышларында карау өчен тиешле 

материаллар әзерләү йөкләнгән, әлеге утырышларны әзерләүдә комиссия эше планы 



 

нигезендә катнашалар һәм материалларның сыйфаты һәм үз вакытында 

тапшырылуы өчен шәхси җаваплылык тоталар. 

 13. Комиссия секретаре комиссия утырышына материаллар әзерләүдә 

катнашучы федераль башкарма хакимият органнары территориаль органнары, 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары 

вәкилләренә оештыру һәм методик ярдәм күрсәтә. 

             14.Комиссия утырышының көн тәртибе проекты чираттагы утырышка 

әзерлек барышында тәгаенләнә һәм комиссия рәисе белән килештерелә. 

Утырышның көн тәртибе комиссия карары белән тулысынча раслана. 

 

               15.Комиссия каравына кертелә торган мәсьәләләрне әзерләү өчен Комиссия 

рәисе карары белән комиссия әгъзалары, федераль башкарма хакимият 

органнарының территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма 

хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, комиссия секретаре, шулай ук 

экспертлар арасыннан комиссия эшче төркемнәре төзелергә мөмкин. 

16.Комиссия утырышына материаллар Комиссия рәисенә утырышны үткәрү 

датасына кадәр 30 көннән дә соңга калмыйча тапшырыла һәм үз эченә ала: 

каралган мәсьәлә буенча мәгълүмати-аналитик белешмә; 

төп докладчының чыгышы тезислары; 

карала торган мәсьәлә буенча карар проекты, башкаручыларның карар 

пунктларын һәм аларны үтәү срокларын күрсәтеп; 

кызыксынган органнар белән карар проектын килештерү материаллары; 

тәкъдим ителгән проект буенча аерым фикерләр бар икән. 

 

17.Комиссия утырышларында карау өчен материалларны вакытында әзерләү 

һәм тапшыруны комиссия секретаре контрольдә тота. 

18.Әлеге Регламентта билгеләнгән срокта материаллар тапшырмаган яки әлеге 

регламентны бозып аларны тапшырмаган очракта, мәсьәлә карап тикшерүдән 

төшереп калдырылырга яки Комиссия рәисе карары буенча башка утырышта карау 

өчен күчерелергә мөмкин. 

          19.Булачак утырышның көн тәртибе, комиссия утырышы беркетмәсе 

проекты тиешле материаллар белән комиссия секретаре тарафыннан утырыш 

үткәрелгән көнгә кадәр 7 эш көненнән дә соңга калмыйча җиткерелә. 

           20.Комиссия рәисе тарафыннан хупланган утырышның көн тәртибе, 

комиссия утырышы беркетмәсе проекты һәм тиешле материаллар комиссия 



 

әгъзаларына һәм утырышта катнашучыларга утырыш үткәреләсе көнгә кадәр 5 эш 

көненнән дә соңга калмыйча җибәрелә. 

21.Утырышның көн тәртибе, комиссия утырышы беркетмәсе проекты һәм 

тиешле материаллар җибәрелгән Комиссия әгъзалары, искәрмәләр һәм тәкъдимнәр 

булган очракта, утырыш үткәрелгән көнгә кадәр 3 эш көненнән дә соңга калмыйча, 

аларны комиссия секретаренә язма рәвештә тапшыралар. 

22.Комиссия карарларын гамәлгә ашыру өчен муниципаль хокукый акт чыгару 

таләп ителсә,комиссия утырышына материаллар әзерләү белән бер үк вакытта 

билгеләнгән тәртиптә муниципаль хокукый актларның тиешле проектлары эшләнә 

һәм килештерелә. 

23. Комиссия секретаре утырыш үткәрелгән көнгә кадәр 5 эш көненнән дә 

соңга калмыйча комиссия әгъзаларына һәм утырышка чакырылган затларга 

комиссия утырышын үткәрү датасы, вакыты һәм урыны турында хәбәр итә. 

 

24. Комиссия әгъзалары комиссия утырышын үткәрү датасына кадәр 2 эш 

көненнән дә соңга калмыйча Комиссия рәисенә үзенең катнашуы яисә утырышта 

булмау сәбәпләре турында хәбәр итәләр. Җитди сәбәпләр аркасында (авыру, 

командировка, отпуск) булмаган комиссия әгъзалары исемлеге Комиссия рәисенә 

хәбәр ителә. 

 

25.Комиссия утырышына федераль башкарма хакимият органнарының 

территориаль органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары бүлекчәләре җитәкчеләре, шулай ук карала торган 

мәсьәләгә турыдан-туры катнашы булган башка органнар һәм оешмалар 

җитәкчеләре чакырылырга мөмкин. 

         26.Комиссия утырышына чакырылган затлар составы комиссия секретаре 

тарафыннан карала торган мәсьәләләрне әзерләү өчен җаваплы органнар 

тәкъдимнәре нигезендә төзелә һәм Комиссия рәисенә утырышка документлар 

пакеты белән алдан ук хәбәр ителә. 

 

 

IV. Комиссия утырышларын үткәрү тәртибе 

          27.Комиссия утырышлары комиссия рәисе яисә аның кушуы буенча 

Комиссия секретаре тарафыннан чакырыла. 



 

28.Комиссия утырышларында катнашу өчен килгән затлар комиссия секретаре 

тарафыннан теркәлә. 

29.Комиссия әгъзаларының утырышларда катнашуы мәҗбүри. Комиссия 

әгъзалары үз вәкаләтләрен башка затларга тапшырырга хокуксыз. Комиссия әгъзасы 

утырышта катнаша алмаса, ул Комиссия рәисе белән аның вазыйфаларын вакытлыча 

башкаручы затның утырышта катнашуын килештерергә тиеш. 

30.Комиссия әгъзалары утырышта карала торган мәсьәләләр буенча фикер 

алышканда тигез хокукларга ия. 

31.Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан артыгы 

катнашса, хокуклы дип санала. 

  32.Утырышлар комиссия рәисе рәислегендә уза. 

Комиссия Рәисе: 

комиссия утырышын алып бара; 

комиссия утырышының көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышуны 

оештыра; 

комиссия әгъзаларына, шулай ук чакырылган затларга чыгыш ясау өчен сүз 

бирә; 

тавыш бирүне һәм тавышларны санауны оештыра, тавыш бирү нәтиҗәләрен 

игълан итә; 

әлеге Регламент нигезләмәләрен комиссия әгъзалары һәм чакырылган затлар 

тарафыннан үтәүне тәэмин итә; 

тавыш бирүдә катнашып, соңгысы булып тавыш бирә.  

33.Көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча комиссия утырышында Комиссия 

әгъзалары, чакырылган затлар йә комиссия рәисе, Комиссия әгъзалары белән 

килешенеп аерым очракларда докладлар белән чыгыш ясыйлар. 

34.Тавыш биргәндә комиссия әгъзасы бер тавышка ия һәм шәхсән үзе тавыш 

бирә. Комиссия тарафыннан тәкъдим ителгән карар белән килешмәгән комиссия 

әгъзасы әлеге карар кабул ителгән утырышта үз фикерен комиссия әгъзалары 

игътибарына беркетмәгә кертелә торган аерым фикерне җиткерергә хокуклы. Язма 

рәвештә бәян ителгән аерым фикер комиссия утырышы беркетмәсенә теркәлә. 

35.Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашкан әгъзаларның 

(аларның вазыйфаларын вакытлыча башкаручы затларның) күпчелек тавышы белән 

кабул ителә. Тавышлар тигез булганда Комиссия рәисенең тавышы хәлиткеч булып 

тора. 



 

  36. Комиссия рәисе тарафыннан игълан ителгән тавыш бирү нәтиҗәләре 

беркетмәгә кертелә. 

         37.Комиссиянең ябык утырышларын (аерым мәсьәләләр буенча ябык фикер 

алышуны) уздырганда материалларны әзерләү, утырышларга кертү, 

стенографияләү, беркетмәләрне һәм кабул ителә торган карарларны 

рәсмиләштерү мәгълүматны саклау таләпләрен үтәп гамәлгә ашырыла. 

        38.Таралышы чикләнгән мәгълүматны үз эченә алган материаллар комиссия 

әгъзаларына утырыш алдыннан теркәлү вакытында реестрга кул кую өчен 

тапшырыла һәм утырыш тәмамланганнан соң комиссия секретаренә (аппаратына) 

кире кайтарылырга тиеш. 

         39.Массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләренең булуы һәм кино-, видео - 

һәм фотога төшерү, шулай ук комиссия утырышларында тавыш язулары 

комиссия рәисе билгеләгән тәртиптә оештырыла. 

         40.Комиссия утырышларында комиссия рәисе карары буенча утырышның 

стенографик язу һәм аудиоязмасы алып барылырга мөмкин. 

 

 

V. Комиссия утырышларында кабул ителгән карарларны 

рәсмиләштерү 

 

41. Комиссия карарлары беркетмә белән рәсмиләштерелә, ул утырыш 

үткәрелгән көннән соң ун көн эчендә, кисәтүләрне исәпкә алып, комиссия секретаре 

тарафыннан эшләп бетерелә һәм комиссия рәисе тарафыннан имзалана. 

          42. Комиссия карарында түбәндәгеләр күрсәтелә: комиссия утырышын 

үткәрүче затның фамилияләре һәм инициаллары, утырышта катнашучы комиссия 

әгъзалары, чакырылган затлар, утырыш барышында каралган мәсьәләләр, кабул 

ителгән карарлар. 

          43. Комиссия утырышында каралган материаллар проектларын эшләп 

бетерергә кирәк булган очракта, комиссия карарында комиссия әгъзаларына тиешле 

йөкләмә чагылыш таба. 

           44. Комиссия карарлары (Комиссия карарларыннан өземтәләр) федераль 

башкарма хакимият органнарының территориаль органнары бүлекчәләренә, Россия 



 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органнары бүлекчәләренә, башка 

дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына кагыла, шулай ук комиссия 

секретаре кул куйган карарны алганнан соң өч көн эчендә иҗтимагый 

берләшмәләргә һәм оешмаларга җиткерелә. 

45. Комиссия карарларындагы йөкләмәләрнең үтәлешен комиссия секретаре 

контрольдә тота. 

          Комиссия секретаре Комиссия рәисенә квартал саен комиссия карарларындагы 

йөкләмәләрне үтәү нәтиҗәләре, шулай ук йөкләмәләрнең үз вакытында үтәлмәве 

турында хәбәр итә. 

Комиссия рәисе карары контрольдән алу өчен нигез булып тора, бу хакта 

комиссия секретаре башкаручыларга хәбәр итә. 

 

 

 


