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Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 26 

январендǝге 16/9 санлы Карары белǝн 

расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлеге Башкарма комитеты 

карамагындагы балигъ булмаганнар эше hǝм 

аларныӊ хокукларын яклау буенча комиссия 

составына үзгǝрешлǝр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасыныӊ 2011 елның 20 маендагы «Татарстан 

Республикасында балигъ булмаганнар эше hǝм аларның хокукларын яклау буенча 

комиссиялǝр турында» 26-ЗРТ санлы Законы нигезендǝ 

Шǝhǝр Советы  

 

 

КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 26 январендǝге «Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге Башкарма комитеты hǝм аныӊ бүлеклǝре карамагындагы 

балигъ булмаганнар эше hǝм аларныӊ хокукларын яклау буенча комиссия 

составларын раслау турында» 16/9 санлы Карарына (Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 

5 июлендǝге 19/14, 2013 елныӊ 30 маендагы 25/17, 2013 елныӊ 30 октябрендǝге 

27/17, 2014 елныӊ 17 апрелендǝге 30/17, 2014 елныӊ 10 июлендǝге 31/21, 2015 елныӊ 

27 февралендǝге 38/10, 2015 елныӊ 15 апрелендǝге 39/20, 2015 елныӊ 17 

декабрендǝге 4/11, 2016 елныӊ 7 апрелендǝге 7/12, 2016 елның 17 августындагы 

10/6, 2016 елныӊ 9 ноябрендǝге 11/12 санлы Карарлары редакциясендǝ) түбǝндǝге 

үзгǝрешлǝрне кертергǝ:  

1) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Башкарма комитеты 

карамагындагы балигъ булмаганнар эше hǝм аларныӊ хокукларын яклау буенча 

комиссия составына кертергǝ: 

Харисов Винер Хǝмит улын – Яр Чаллы шәһәре Башкарма комитетының 

мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе башлыгын; 

Казанцева Елена Валерьевнаны – Яр шәһәре Башкарма комитетының мǝдǝният 

идарǝсе баш белгечен; 

 комиссия бүлеге составыннан чыгарырга: 

 Литвяков Александр Валерьевичны; 
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Галиева Алсу Рǝҗǝп кызын; 

 2) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Башкарма комитетыныӊ 

Комсомол районы хакимияте карамагындагы балигъ булмаганнар эше hǝм аларныӊ 

хокукларын яклау буенча комиссия бүлеге составына кертергǝ: 

 Вǝлиева Эльвира Гафур кызын – Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

Башкарма комитетыныӊ Комсомол районы хакимияте Башлыгы урынбасарын; 

 комиссия бүлеге составыннан чыгарырга: 

 Скибина Татьяна Александровнаны; 

 Батенкова Мǝрьям Вǝгыйз кызын; 

 3) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Башкарма комитетыныӊ Υзǝк 

районы хакимияте карамагындагы балигъ булмаганнар эше hǝм аларныӊ хокукларын 

яклау буенча комиссия бүлеге составына кертергǝ: 

 - Кузнецова Светлана Николаевнаны – «Яр Чаллы наркология диспансеры» 

Татарстан Республикасы сǝламǝтлек саклау министрлыгыныӊ «Республика 

наркология диспансеры» Дǝүлǝт автоном сǝламǝтлек саклау учреждениесе филиалы 

яшүсмерлǝр кабинеты фельдшерын;  

 комиссия бүлеге составыннан чыгарырга: 

 Нигъмǝтуллина Лидия Васильевнаны.   

  2. Əлеге Карар үтүлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ регламент, 

хокук тǝртибе hǝм халык иминлеген тǝэмин итү мǝсьǝлǝлǝре буенча даими 

комиссиясенǝ йөклǝргǝ.  

 

 

 

Шǝhǝр Хакиме                                                                   Н.Г. Мǝhдиев 


