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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц Меэмин-Каратай авыл
>к;ирлеге территориясендэ кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру буенча координация
советын тезу турында

«Россия Федерациясендэ кече haM урта эшмэкэрлекне устеру турында» 2007
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, «Россия
Федерациясендэ ж;ирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003
елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районыныц «Меэмин-Каратай авыл >к;ирлеге» муниципаль
берэмлеге Уставы нигезендэ КАРАР БИРЭМ:
1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц Меэмин-Каратай
авыл >к;ирлеге территориясендэ 1 нче кушымта нигезендэ кече бэм урта эшмэкэрлекне
устеру буенча координация советы тезергэ.
2. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц Меэмин-Каратай
авыл >к;ирлеге территориясендэ кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру буенча
координация советы турында нигезлэмэне 2 нче кушымта нигезендэ расларга.
3. Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Меэмин-Каратай авылы,
Механизаторлар ур., 31Б адресы буенча урнашкан мэгълумат стендларында халыкка
хэбэр итэргэ Иэм Лениногорск муниципаль районыныц рэсми сайтында
(leninogorsk.tatar.ru) «Авыл ж;ирлеклэре» булегендэ Иэм Татарстан Республикасы
хокукый мэгълумат рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.
4. Элеге карар басылып чыкканнан соц уз кеченэ керэ..
Лениногорск муниципаль районы
З.Р.Шэрэпова

Кушымта № 1
Меэмин-Каратай авыл ж,ирлеге
башлыгыныц 2021 елныц 8 апрелендэге 3 номерлы карарына

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц Меэмин-Каратай авыл
ж;ирлеге территориясендэ кече Ием урта эшмщкщрлекне устеру буенча координация
советы составы

1.Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге башлыгы, рэис
2. Мекмин-Каратай авыл ж;ирлеге муниципаль берэмлеге башкарма комитеты
урынбасары, секретарь;
3. Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге Советы депутатлары (килешу буенча);
4. Кече йэм урта эшмэкарлек субъекты вэкиллэре.

Кушымта № 2
Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге
башлыгыныц 2021 елньщ 8 апрелендэге 3 номерлы карарына
М0ЭМИН-КАРАТАЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНД0 КЕЧЕ h0M УРТА
ЭШМ0К0РЛЕКНЕ YCTEPY М0СЬ0Л0Л0РЕ БУЕНЧА КООРДИНАЦИЯ СОВЕТЫ
ТУРЫНДА НИГЕЗЛ0М0
1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Меэмин-Каратай авыл
ж;ирлеге территориясендэ кече Нем урта эшмекэрлекне устеру мэсьэлэлэре буенча
Координация советы (алга таба -Координация советы) кече Иэм урта эшмекэрлекне
устеру елкесенде даими эшлэуче кицэшмэ органы булып тора.
1.2. Координация советы карарлары текъдим иту характерына ия
2.Координация Советыньщ максатлары
Координация советыньщ максатлары булып торалар:
1) Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге территориясендэ дэулэт Нем тебэк сэясэтен гамэлгэ
ашыруга кече Иэм урта эшкуарлык субъектларын ж;элеп иту;
2) Меэмин-Каратай авыл ж;ирлегендэ кече Нем урта эшкуарлыкны устеругэ
юнэлдерелгэн инициативаларны тэкъдим иту Нем аларга ярдэм курсэту;
3) кече Иэм урта эшкуарлыкны устеру елкэсендэ естенлеклэрне билгелэгэндэ
Лениногорск муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнарына тэкъдимнэр эшлэу;
4) гражданнарны, ижп'имагый берлэшмэлэрне Иэм массакулэм мэгълумат чаралары
вэкиллэрен гражданнарньщ эшмэкэрлек эшчэнлегенэ хокукын гамэлгэ ашыруга
кагылышлы мэсьэлэлэр буенча фикер алышуга Иэм курсэтелгэн мэсьэлэлэр буенча
рекомендациялэр эшлэугэ ж;элеп иту;
5) кече Иэм урта эшкуарлыкны устеруне ж;айга салучы норматив хокукый актлар
проектларына и>к;тимагый экспертиза уткэру;
3. Координация Советыныц функциялэре
Куелган бурычларны хэл иту ечен координация советы:
3.1. Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге территориясендэ эшмэкэрлек усешенэ
комачаулаучы административ киртэлэрне кимету, кече Иэм урта эшкуарлык
субъектлары
эшчэнлегенец норматив
хокукый нигезлэрен
камиллэштеру
мэсьэлэлэрен карый.
3.2. Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге территориясендэ кече Иэм урта эшкуарлыкка
ярдэм иту системасы эшлэвенец гамэли тэжрибэсен анализлый.
3.3. Кече Иэм урта эшкуарлык субъектларыньщ, эшмэкэрлэр берлэшмэлэренец
гаризаларын, тэкъдимнэрен Иэм дэгъваларын карый, тиешле тэкъдимнэр Иэм
тэкъдимнэр эзерли.
3.4. Кече Иэм урта эшкуарлык субъектларыньщ мерэ>к;эгатен Иэм кече Иэм урта
эшкуарлык субъектларына мелкэти ярдэм алуга Иэм арендага алынган мелкэтне
сатып алуньщ естенлекле хокукын гамэлгэ ашыруга карата Меэмин-Каратай авыл
>к;ирлеге карарлары Иэм норматив актлары проектларын карый.
3.5. Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары, федераль башкарма
хакимият органнарыньщ территориаль органнары, ж;ирле узидарэ органнары,
муниципаль учреждениелэр, кече Иэм урта эшкуарлыкка ярдэм инфраструктурами
барлыкка китеруче оешмалар, кече Иэм урта эшкуарлык субъектлары Иэм аларньщ
комме Лениногорск муниципаль районы органнарыньщ, федераль органнарньщ
территориаль булекчэлэренец, кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларыньщ
коммерциягэ карамаган оешмалары >цитэкчелэрен (вэкиллэрен) координация советы
утырышларында катнашырга чакыра.

рциячел булмаган берлэшмэлэре белен хезмэттэшлек итэ.
3.6. Лениногорск муниципаль районы органнарыньщ, федераль башкарма хакимият
органнарыньщ территориаль булекчэлэренец вазыйфаи затларыныц координация
советы утырышларында, кече Иэм урта эшмэкарлек субъектларыныц коммерциягэ
карамаган оешмалары ж;итэкчелэрен (вэкиллэрен) катнашырга чакыра.
3.7. Гражданнарны, ижтимагый берлэшмэлэрне Ьэм массакулэм мэгълумат чаралары
вэкиллэрен гражданнарныц эшкуарлык эшчэнлегенэ хокукларын гамэлгэ ашыруга
кагылышлы мэсьэлэлэр буенча фикер алышуга Иэм курсэтелгэн мэсьэлэлэр буенча
рекомендациялэр эшлэугэ ж;элеп итэ.
3.8. Авыл Иэм Лениногорск муниципаль районыныц бэйсез экспертлары
эшмэкэрлэренец координация советы эшенэ тулэусез нигездэ ж;элеп итэ.

(пэм

3.9. Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге территориясендэ кече Иэм урта эшкуарлык
субъектларыныц коммерциячел булмаган оешмаларына, ж;ирле узидарэ органнарына,
муниципаль инфраструктура оешмаларына муниципаль ярдам курсэту Иэм
эшкуарлыкны устеру мэсьэлэлэре буенча тэкъдимнэр эзерли.
3.10. Меэмин-Каратай авыл >к;ирлеге, Лениногорск муниципаль районы ж;ирле узидарэ
органнарыньщ эшмэкарлек усешенэ комачаулаучы административ киртэлэрне бетеру
мэсьэлэлэре буенча норматив хокукый актларына узгэрешлэр керту буенча
тэкъдимнэр эшли.
4. Координация Совет составы
4.1. Координация советыныц персональ составы Меэмин-Каратай авыл >к;ирлеге
башлыгы карары белэн раслана.
4.2. Координация советы составына Координация советы рэисе, Координация советы
секретаре, Координация советы эгъзалары Иэм кече hoM урта эшкуарлык субъекты
вэкиллэре керэ
4.3. Координация советы рейс булып Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге башлыгы тора.
5. Координация советы эшчэнлеген оештыру
5.1. Координация советы рэисе:
- Координация советы эшчэнлеге белэн ж;итэкчелек итуне гамэлгэ ашыра:
- Координация советы утырышларын алып бара;
- Координация советы утырышы беркетмэсенэ кул куя Иэм беркетмэдэн 0земтэ
Координация советы утырышы;
- Координация советы карарларыныц утэлешен тээмин итэ Иэм контрольдэ тота.
5.2. Координация советы секретаре:
- мэсьэлэлэрне карау ечен кирэкле документларны Иэм материалларны ж;ыя,
утырышныц кен тэртибенэ кертелгэн Иэм координация эгъзаларын тээмин итэ
совет кирэкле документлар Ьэм материаллар;
-Координация советы утырышларын эзерлэуне оештыра, шул исэптэн координацион
совет утырышы башланырга еч кеннэн дэ соцга калмыйча координацион совет
эгъзаларына Иэм чакырылган затларга Координация советы утырышыныц датасы,
вакыты, урыны Иэм кен тэртибе турында хэбэр итэ;
- Координация советы утырышы беркетмэсен алып бара;
- Координация советы утырышлары беркетмэлэренэ кул куя;
- Координация советы утырышлары материаллары Иэм беркетмэлэре саклауны
тээмин итэ;

5.3. Координация советы утырышлары кирек булган саен, емма елына кимендэ ике
тапкыр уздырыла.
5.4. Координация советы утырышы, егер анда координация советы эгъзаларыныц
яртысыннан да ким булмаган елеше катнашса, хокуклы дип санала.
5.5. Координация Советы карарлары ачыктавыш биру юлы белен координация советы
эгъзаларыныц купчелек тавышы белэн кабул ителэ Иэм беркетмэ тезела.
6. Координация советы эшчэнлеген тээмин иту
Координация советы эшчэнлеген техник, оештыру Иэм мэгълумати-аналитик таэмин
иту Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла.

