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Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт 
министрлыгының 2015 елның 17 
ноябреннән 723 нче «Татарстан 
Республикасы Яшьләр эшләре 
һәм спорт министрлыгы 
каршындагы иҗтимагый совет 
турында» боерыгына үзгәрешләр 
кертү турында 
  

 
Татарстан республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы каршындагы 

иҗтимагый советның кайбер әгъзаларының  башка эшкә күчүләре сәбәпле, 
боерам: 
 
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының 2015 

елның 17 ноябрендә кул куелган 723 нче «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет турында» боерыгына 

(Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының 2016 елның 

14 мартында кул куелган 162 нче боерыгы белән кертелгән үзгәрешләр белән) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Күрсәтелгән боерык тарафыннан расланган Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре һәм спорт министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет турындагы 

Нигезләмәнең 3.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Иҗтимагый совет ирекле катнашу нигезендә 12 кеше составында төзелә.»; 



Күрсәтелгән боерык тарафыннан расланган Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре һәм спорт министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет составын яңа 

редакциядә бәян итәргә (теркәлә).  
 

 

Министр                В.А.Леонов 



Татарстан Республикасы 
Яшьләр эшләре һәм спорт 
министрлыгының 2015 елның 
17 ноябрендә кул куелган 723 
нче боерыгы (2016 елның 18 
ноябрендә кул куелган 728 
нче боерык редакциясендә) 
тарафыннан расланган 

 
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы каршындагы 

иҗтимагый совет составы  
№  Ф.И.О. Вазыйфа 
1. Харисов  

Әмир Ренат улы 
Татарстан Республикасы «Буревестник»  яшьләр физик 
тәрбия-спорт җәмгыяте рәисе, Гомумроссия «Россия 
студентлар спорт союзы» иҗтимагый оешмасы 
Башкарма комитеты әгъзасы 

2. Бикчәнтәева  
Ләлә Дмитриевна 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы, 
«Яшьләр казанышлары» Казан үзәге» иҗтимагый 
оешмасы рәисе  

3. Демина Светлана 
Александровна 

спорт ветераны, СССРның атказанган спорт мастеры, 
олимпия уеннарының көмеш призеры, дөнья чемпионы  

4. Заһидуллина  
Миләүшә Мөдәрис 
кызы 

«Татарстан Республикасы аграр яшьләр берләшмәсе» 
региональ иҗтимагый оешма рәисе   

5. Синеглазова  
Анна Григорьевна 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы, 
«Татарстан Республикасы иреклелекне үстерү үзәге» 
региональ яшьләр иҗтимагый оешмасы директоры  

6. Туманин  
Виктор Евгеньевич 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы, 
Татарстан Республикасы Яшь галимнәр һәм белгечләр 
хәрәкәтенең Башкарма комитеты рәисе  

7. Шихобалов  
Валентин Викторович 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы, 
«Татарстан Республикасы Иҗади яшьләр  академиясе» 
иҗтимагый оешмасы президенты  

8. Софронов   
Алексей  Николаевич 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы, 
«Татарстан Республики киокусинкай ассоциациясе»  
РИО башкарма рәисе  

9. Зарипов 
Радий  Ринат улы 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы, 
«Татарстан Республикасы армиягә, авиациягә һәм 
флотка ярдәм күрсәтү ирекле җәмгыяте (ДОСААФ)» 
региональ иҗтимагый-дәүләт берләшмәсенең идарә 
рәисе  

10. Акчурин  
Ирек Фәһми улы 

«Агротехмашстройсервис» ЯАҖ генераль директоры,  
Региональ «Татарстан Республикасы йөзү федерациясе» 
иҗтимагый оешмасының беренче вице-президенты   



11. Даренков 
Александр 
Александрович 

Татарстан Республикасы буенча Россия Сугышчан 
сәнгатьләр союзы филиалының башкарма комитеты 
җитәкчесе 

12. Мортазин  
Марат Мөнәвир улы 

«Аргумент» юридик агентлыгы» ҖЧҖ директоры   

 
 


