
 
 
7 апрель, 2016 ел                                       № 7/12  

 
 
Шґіґр Советыныј 2012 елныј 26 
январендґге «Яр Чаллы шґіґре 
муниципаль берґмлеге Башкарма 
комитеты іґм аныј бєлеклґре 
карамагындагы балигъ булмаганнар 
эше іґм аларныј хокукларын яклау 
буенча комиссия составларын раслау 
турында» 16/9 санлы Карарына 
єзгґрешлґр кертє хакында 
 
 

Татарстан Республикасыныј 2011 елның 20 маендагы «Татарстан 

Республикасында балигъ булмаганнар эше іґм аларның хокукларын 
яклау буенча комиссиялґр турында» 26-ЗРТ санлы Законы нигезендґ 

Шґіґр Советы  
 
 

КАРАР бирде: 
 
1. Шґіґр Советыныј 2012 елныј 26 январендґге «Яр Чаллы 

шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитеты іґм аныј бєлеклґре 
карамагындагы балигъ булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау 
буенча Комиссия составларын раслау турында» 16/9 санлы Карарына 
(Шґіґр Советыныј 2012 елныј 5 июлендґге 19/14, 2013 елныј 30 
маендагы 25/17, 2013 елныј 30 октябрендґге 27/17, 2014 елныј 17 
апрелендґге 30/17, 2014 елныј 10 июлендґге 31/21, 2015 елныј 27 
февралендґге 38/10, 2015 елныћ 15 апрелендґге 39/20, 2015 елныћ 17 
декабрендґге 4/11 санлы Карарлары редакциясендґ) тєбґндґге 
єзгґрешлґрне кертергґ:  

1) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитеты 
карамагындагы балигъ булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау 
буенча комиссия составына кертергґ: 

- Рандина Лилия Габдрґєф кызын – Татарстан Республикасы 
Сґламґтлек саклау министрлыгыныћ Яр Чаллы шґіґре буенча 
сґламґтлек саклау идарґсе балаларга медицина ярдґмен, бала табарга 

ярдґм итє хезмґтен оештыру һәм демографик сґясґт бєлеге башлыгын;  



 2 

  комиссия составыннан чыгарырга: 
 - Ґсґтова Лилия Илдус кызын. 
 2) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма 
комитетыныј Автозавод районы хакимияте карамагындагы балигъ 
булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау буенча Комиссия 
бєлеге составында: 
 - Николаева Надежда Григорьевна вазифасын тєбґндґге редакциядґ 
бґян итґргґ: 
 «халык белґн эшлґє буенча секторныћ ґйдґєче белгече»;   
 - комиссия составына кертергґ: 

Иванова Альбина Анатольевнаны – «ТР Сґламґтлек саклау 
министрлыгыныћ Республика наркология диспансеры» дґєлґт автоном 
сґламґтлек саклау учреждениесе филиалы – «Яр Чаллы наркология 
диспансеры» яшєсмерлґр кабинеты фельдшеры (килешє буенча); 

Фґхретдинову Лєзґ Нґзґх кызы – «Яшьлґр ышаныч телефоны» 
ашыгыч психлолгик ярдґм єзґге директорын; 
 комиссия бєлеге составыннан чыгарырга: 
 Моратова Алию Дифкать кызын; 
 Мґєледова Альбина Медхат кызын; 
   2. Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыныј 
регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 
буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  
 
 
Шґіґр Хакиме                                            Н.Г. Мґідиев 
 


