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КАРАР

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Иске Үтәмеш
авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
өлкәсендә координация яки киңәшмә органнары төзү тәртибен раслау
турында
«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007
елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан
Республикасы Чирмешән муниципаль районының «Иске Үтәмеш авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Чирмешән районы прокурорының
«Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турындагы законнарны бозуларны бетерү
турында» 2021 елның 21 сентябрендәге 771-р номерлы күрсәтмәсен карап
тикшергәннән соң Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Иске
Үтәмеш авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Иске Үтәмеш
авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү өлкәсендә
координация яки киңәшмә органнары төзү тәртибен расларга (кушымта итеп
бирелә).
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Чирмешән муниципаль районының
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында
бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Башкарма комитет җитәкчесе

Р.С.Мингулов

Кушымта
Чирмешән муниципаль районы
Иске Үтәмеш авыл җирлеге
Башкарма комитетының
2021 елның 19 ноябрендәге
23 номерлы карарына
кушымта

Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы Иске Үтәмеш авыл җирлеге территориясендә
кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә координация яки
киңәшмә органнары төзү
тәртибе

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Иске Үтәмеш
авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә
координация яки киңәшмә органнары булдыруның әлеге тәртибе (алга таба тәртип) җирлек территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә
координация яки киңәшмә органнарын булдыру максатларын, шартларын һәм
процедурасын билгели.
2. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә координация яки киңәшмә
органнары (алга таба-координация органнары) Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районының Иске Үтәмеш авыл җирлеге территориясендә
(алга таба - авыл җирлеге) кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар
тудыру буенча килешенгән гамәлләрне тәэмин итәләр.
3. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә координация яки киңәшмә
органнары түбәндәге максатларда төзелә:
- кече һәм урта эшкуарлык субъектларын җирлек территориясендә кече һәм
урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә муниципаль сәясәт эшләүгә һәм гамәлгә
ашыруга җәлеп итү;
- кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә муниципаль сәясәтне гамәлгә
ашыруга юнәлдерелгән инициативаларны күрсәтү һәм хуплау;
- җирле үзидарә органнарының кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүне җайга
салучы норматив хокукый актлары проектларына иҗтимагый экспертиза үткәрү;
- җирле үзидарә органнарына кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә
өстенлекләрне билгеләгәндә тәкъдимнәр эшләү;
- гражданнарны, иҗтимагый берләшмәләрне һәм массакүләм мәгълүмат
чаралары вәкилләрен гражданнарның эшмәкәрлек эшчәнлегенә хокукын гамәлгә
ашыруга кагылышлы мәсьәләләр буенча фикер алышуга җәлеп итү һәм әлеге
мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр эшләү.
4. Координация яки киңәшмә органнары түбәндәге функцияләрне башкара:

- җирлек территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә
дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыруда катнашалар;
- җирле үзидарә органнары һәм кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү
мәсьәләләре буенча кече һәм урта эшкуарлык субъектлары мәнфәгатьләрен
чагылдыручы коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеген координацияләүне
тәэмин итәләр;
- эшкуарлык эшчәнлеге, финанс, кредит, салым, лицензия һәм инвестицион
сәясәт, мөлкәт мөнәсәбәтләре өлкәсендәге законнарны камилләштерү; кече һәм
урта эшкуарлык субъектларына финанс ярдәме системасын һәм механизмнарын
камилләштерү;
кече
һәм
урта
эшкуарлык
субъектларына
ярдәм
инфраструктурасын формалаштыру һәм үстерү, аның эшчәнлеген тәэмин итү;
инвестицион һәм инновацион эшчәнлекне үстерү буенча тәкъдимнәр эшли;
- җирлекнең җирле үзидарә органнарының коммерциячел булмаган оешмалар
белән үзара хезмәттәшлеген тәэмин итәләр;
- җирлек территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүнең торышы
һәм проблемалары анализлана;
- җирлекнең җирле үзидарә органнарына кече һәм урта эшкуарлык үсешенә
комачаулаучы административ киртәләрне бетерү буенча тәкъдимнәр эшлиләр;
- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль милеккә ия булу һәм
(яки) алардан файдалану хокукларын тапшыру белән бәйле мәсьәләләрне карауда
катнаша;
- гамәлдәге законнар нигезендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүгә ярдәм
итә торган башка функцияләрне гамәлгә ашыра.
5. Координация яки киңәшмә органнары үз эшчәнлегендә федераль
законнарга, Татарстан Республикасы законнарына, кече һәм урта эшкуарлыкны
үстерү һәм аңа ярдәм итү өлкәсендә муниципаль норматив хокукый актларга,
әлеге Тәртипкә таяна.
6. Координация яки киңәшмә органнары түбәндәгеләр инициативасы буенча
оештырыла:
- авыл җирлеге Башкарма комитеты;
- кече һәм урта эшкуарлык субъектларының мәнфәгатьләрен чагылдыручы
коммерциячел булмаган оешма (алга таба-коммерцияле булмаган оешма);
- җирлек территориясендә теркәлгән һәм эшчәнлек алып баручы кече һәм
урта эшмәкәрлек субъектлары төркемнәре саны кимендә 3 кеше (кече һәм урта
эшкуарлык субъектыннан бер вәкил).
7. 6 пунктта күрсәтелгән координация яки киңәшмә органы төзү
инициаторлары (алга таба - инициаторлар) җирлек башкарма комитеты
җитәкчесенә тиешле язма мөрәҗәгать белән мөрәҗәгать итәләр. Шул ук вакытта
мөрәҗәгатьтә инициаторлар тарафыннан координацион яки киңәшмә органы
составына тәкъдим ителгән кандидатуралар күрсәтелергә тиеш. Координация яки
киңәшмә органы инициаторларының мөрәҗәгате шәхси кабул итү вакытында,
почта аша, электрон почта аша җибәрелергә мөмкин. Мөрәҗәгать кергән көнне
теркәлергә тиеш.

8. Авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе координация яки киңәшмә
органы төзү турындагы мөрәҗәгатьне карый һәм бер ай дәвамында күрсәтелгән
мәсьәлә буенча кабул ителгән карар турында гариза бирүчегә язмача хәбәр итә.
9. Тәкъдимне карау нәтиҗәләре буенча авыл җирлеге башкарма комитеты
җитәкчесе түбәндәге карарларның берсен кабул итә:
- координация органы төзү турында;
- координация органы булдырудан баш тарту турында.
10. Координация органы булдырудан баш тарту өчен нигез булып тора:
- авыл җирлеге башкарма комитеты каршындагы яңа координация органы
төзү максатларына охшаш максатларны тормышка ашыручы координация органы
булу;
- координация органы булдыру тәкъдим ителгән максатларны тормышка
ашыру җирлекнең башкарма комитеты вәкаләтләренә керми.
11. Киңәшмә органнары советлар тарафыннан исемләнә һәм мәсьәләләрне
алдан карау һәм алар буенча тәкъдим итү характерындагы тәкъдимнәрне әзерләү
өчен төзелә.
12. Координация органнары билгеле бер даирәдәге бурычларны хәл итү яки
конкрет чаралар үткәрү өчен булдырыла.
13. Төзелә торган совет яки комиссия бер үк вакытта координация органы да,
киңәшмә органы да булырга мөмкин.
14. Координация һәм киңәшмә органнары составына җирле үзидарә
органнары вәкилләре, кече һәм урта эшкуарлык субъектлары мәнфәгатьләрен
чагылдыручы коммерциячел булмаган оешмалар вәкилләре, кече һәм урта бизнес,
аларның берлекләре вәкилләре һәм башка затлар керә.
15. Координация яки киңәшмә органы төзү, аның вәкаләтләрен билгеләү, сан
ягыннан һәм персональ состав җирлекнең башкарма комитеты карары белән
раслана.
16. Координация яки киңәшмә органы составына рәис, рәис урынбасары,
секретарь һәм координацион яки киңәшмә органының башка әгъзалары керә.
17. Координация яки киңәшмә органы рәисе - координация яисә киңәш бирү
органы төзелә торган җирлек башкарма комитеты җитәкчесе.
18. Координация яки киңәшмә органы, әгәр аның утырышында аның
әгъзаларының илле проценты катнашса, хокуклы була. Карала торган мәсьәлә
буенча карар координация яки киңәшмә органы әгъзаларының күпчелек тавышы
белән кабул ителә.
19. Координация яки киңәшмә органы эшчәнлеген оештыру-техник тәэмин
итү җирлекнең башкарма комитеты тарафыннан башкарыла.
20. Координация яки киңәшмә органы эше регламенты аның утырышында
раслана.
21. Координация яки киңәшмә органы төзү турындагы карар Чирмешән
муниципаль районының рәсми сайтында басылып чыгарга тиеш.

