ТАТАРСТЛН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ МУНИЦИПЛЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
кАрАр
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hэм яшьларнец ялын оештыру буенча
комиссиясен тозy т)рында
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Ба,тагrар

<<2019-2022 елларга Татарстан Республикасында яшьлар саясэтен ycтepy)

даyлэт программасын раслау турында> Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыныц 2019 елныц 5 мартындагы l58 номерлы карары haM <Балалар hэм
яшyсмерлэрнец яльш оештыру турында> Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыныц 2020 елныц 29 апрелендэге 34б номерлы карары нигезенда

кАРАР

1.

БИРо:

Балалар hэм яшьлэрнец ялыЕ оештыру буенча район ведомствоара

комиссиясен тозергэ.

2,

Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча район ведомствоара

комиссиясе турында нигезлэмOне кушымта нигезендэ расларга.
3. Олеге карарны Тукай муничипаль районыныц рэсми сайтында hэм Татарстан
Республикасы рэсми хокукый мэьлyмат портЕIлында урнаштырырга.
4. Олеге карар yталешен контрольда то
жаваплылыгымда к€rлдырам.

А.Р. Хэбибчллин

Башкарма комитет Щитэкчесе
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районы Башкаgма, комитетыньщ 2О2О елньlц
-///d номерлы карарына кушымта
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Балалар heM яшьларнец ялын оештыру буенча район ведомствоара
комиссиясе турында нигезлама

l.

Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча район ведомствоара
комиссиясе (алга таба - комиссия) Балалар hэм яшьлэрнец ялы, аJIарны

сэламетлэндерy проrраммасын гамэлга ашыру максатында оештырылды hэм район
Башкарма комитетыныц эшче органы булып тора.
2. Комиссия yз эшчанлегендэ федераль законнарга, Татарстан Республикасы
законнарына haM элеге нигезлэмэгэ таяна,
3. Комиссиянец топ бурычлары:
- 2021 елгы сэламэтлэндерy кампаниясе чорында район Башкарма комитеты
булеклэре, шулай
район территориясендэ урнашкан дэyлэт органнары,
предприятиелар, оешм€шар, )п{реждениелэр эшчэнлеген координациялэy;
- район Башкарма комитеты булеклэре, шулай ук район территориясендэ
урнашкан дэYлэт органнарыныц, предприятиелэрнец, оешмЕrларныч,
rrреждениелэрнец балаJIар hэм яшьлэрнец ялын езерлэy hэм оештьтру буенча
эшчэнлеген анализлау, комиссия утырышларында аларныц эшчанлеге турында
моьлyмат тыцлау, yз вак€цэтлэре чиклэрендэ тэкъдимнэр hэм карарлар кабул итy,
аларныц yтэлешен тикшерy;
- балалар hэм яшьлорнец ялын финанслау haM оештыру мэсьелэлэрен карау.
4. Комиссия хокуклы:
- Тукай муниципarль районы Башкарма комитетына балалар hэм яшьлэрнец
ялын оештыру мэсьэлэлере буенча тэкъдимнэр эзерлэргэ hoM кертергэ;
- балалар hэм яшьларнец ялын оештыруда катнашучы район Башкарма
комитеты булеклэреннэн, даyлат органнарьlннан, район предприятиелэреннэн,
оешмЕuIарыннан, учреждениелэреннэн yз компетенциясена караган документлар,
белешмалэр, материаллар соратып аJIырга;
балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру масьэлэлэре буенча оештыру
документларыныц yтэлешен контрольдэ тотарга.
5. Комиссия составы Татарстан Республикасы Тукай муниципаJIь районы
Башкарма комитеты тарафыннан раслана.
6, Комиссияне рэис щитэкли, аныц бер урынбасары була. Рэис комиссия
эшченлегенэ житакчелек итэ, утырышларны ЕIлып бара. Комиссиянец эш планын
раслый. Комиссия рэисе булмаганда, аныц вэкаJIэтлэрен комиссия рэисе
урынбасары башкара.
7. Комиссия составына шулай ук комиссия секретаре кера,
Комиссия секретаре комиссия утырышларын эзерлэy эшен оештыруны hэм

ук

-

комиссия утырышларында кабул ителэ торган карарларныц

1тэлешенэ

мониториЕгны гамэлгэ ашыра. Секретарь комиссия эшчанлеген оештыру
мэсьэлэлэре буенча комиссия рэисе hэм аныц урынбасары кyрсэтмэлэрен yти.

8. Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру масьэласе буенча кабул ителган

комиссия карарлары Башкарма комитетныц барлык булеклэре, дэyлат органнары,
район оешмалары тарафыннан мэкбури yтэлергэ тиеш.
9, Комиссия yз эшчэнлеген утырышларында кабул ителган haM комиссия раисе

тарафыннан расланган эш планнары нигезенда гамалга ашыра.
l0. Комиссия утырышлары кирак булган саен, эмма кварталга кименда бер
тапкыр yткарелэ. Комиссия рэисе утырышларныц кен тэртибен hэм аларны yткарy
тэртибен билгели.
1 l. Комиссия утырышы, эгэр анда аныц эьзrrларыныц яртысыннан артыгы
катнашса, хокуклы дип санала.
12. Комиссия карарлары ачык тавыш биру юлы белан утырышта катнашгlы
затларныц гади кyпчелек тавышы белэн кабул ителэ, утырыш беркетмаларе белэн
ресмилэштерелэ, ЕuIар комиссия рэисе тарафыннан имз,uIана. Тавышлар саны тигез

булганда, комиссия рэисе яисэ утырышта рэислек итr{е комиссия раисе

урынбасары тавышы халиткеч булып тора.

