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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сы Мәгариф һәм фән министрлыгы 

коллегиясе составын раслау турында» 

2013 ел, 2 февраль, 67 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгы 

коллегиясе составына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясе составын раслау турында» 2013 ел, 2 

февраль, 67 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2015 ел, 11 сентябрь, 662 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясе 

составына, аны яңа редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә (карарга теркәлә). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2013 ел, 2 март, 67 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2018 ел, 30 апрель, 308 нче 

карары редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясе составы 

 

Борһанов Рәфис  

Тимерхан улы 

 

Татарстан Республикасы Премьер-министры 

урынбасары – Татарстан Республикасы мәгариф һәм 

фән министры, коллегия рәисе 

 

Андреев Станислав  

Робертович 

 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры 

урынбасары 

Вәлиев Разил  

Исмәгыйль улы 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, 

мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе 

(килешү буенча) 

 

Выборнов Андрей  

Андреевич  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

Аппаратының югары, урта һөнәр  белеме бирү һәм фән  

бүлеге башлыгы урынбасары 

 

Габдрахманова Гөлнара 

Зәкәрия кызы 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры 

урынбасары – Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек итү һәм 

тикшереп тору департаменты җитәкчесе 

  

Гафуров Илшат 

Рәфкать улы 

«Казан (Идел буе) федераль университеты» югары 

һөнәри белем бирүче федераль дәүләт автоном белем 

учреждениесе ректоры (килешү буенча) 

 

Гыйльметдинов Илдар 

Ирек улы 

Россия Федерациясе Дәүләт Думасының милләтләр  

эшләре буенча комитеты рәисе (килешү буенча) 

 

Җәләлова Анфиса 

Григорьевна 

Татарстан Республикасының урта махсус уку йортлары 

директорлары советы рәисе, «Казан педагогика 

көллияте» урта һөнәри белем бирүче дәүләт автоном 

мәгариф учреждениесе директоры (килешү буенча) 

 

Ногоманова Людмила  

Николаевна  

 

«Татарстан Республикасының мәгарифне үстерү 

институты» өстәмә һөнәри белем бирүче дәүләт 

автоном мәгариф учреждениесе ректоры 
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Осипов Сергей 

Альбертович 

 

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры 

урынбасары 

Пирская Татьяна  

Борисовна 

 

«Казан шәһәре Яңа Савин районының катнаш төрдәге 

414 нче балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирүче 

муниципаль автоном учреждениесе мөдире (килешү 

буенча) 

 

Поминов Андрей  

Иванович  

 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән 

министрының беренче  урынбасары 

Прохоров Юрий 

Петрович 

Халык мәгарифе һәм фән хезмәткәрләре һөнәр 

берлегенең Татарстан республика комитеты рәисе 

(килешү буенча) 

 

Сәлахов Мәкъсүм 

Хәлимулла улы 

 

Татарстан Республика Фәннәр академиясе президенты 

(килешү буенча) 

Сулима Лариса 

Олеговна  

 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры 

урынбасары 

Таҗетдинова Клара 

Алексеевна 

 

Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары 

 

Хәдиуллин Илсур 

Гәрәй улы 

 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән 

министрының беренче урынбасары 

Хәмидуллина Кәмәрия 

Зиннур кызы 

Казан шәһәре Мәскәү районының «Казан Федераль 

университеты каршындагы Шиһабетдин Мәрҗәни 

исемендәге 2 нче татар гимназиясе» муниципаль 

бюджет гомуми белем учреждениесе директоры  

(килешү буенча) 

 

Шәрипов Азат 

Рафик улы 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры 

урынбасары 

 

Шәйхетдинов Хәлил  

Хәмит улы 

Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт 

министрының беренче урынбасары. 
 

_______________________________________________ 


