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Шґіґр Советыныј 2012 елныј 26 
гыйнварындагы «Яр Чаллы шґіґре 
муниципаль берґмлеге Башкарма 
комитеты карамагындагы балигъ 
булмаганнар эше іґм аларныј 
хокукларын яклау буенча Комиссия 

hǝм аныӊ бүлеклǝре составын раслау 
турында» 16/9 санлы Карарына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында  
 
 

Татарстан Республикасыныј 2011 елның 20 маендагы «Татарстан 

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

Шґіґр Советы 
КАРАР бирде: 

 

1. Шґіґр Советыныј 2012 елныј 26 гыйнварындагы Яр Чаллы 
шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитеты карамагындагы 
балигъ булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау буенча 

Комиссия hǝм аныӊ бүлеклǝре составын раслау турында» 16/9 санлы 

Карарына (Шґіґр Советыныӊ 2012 елныӊ 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, 2016 елныћ 7 апрелендґге 7/12, 2016 елның 

17 августындагы 10/6, 2016 елныӊ 09 ноябрендǝге 11,12, 2017 елныӊ 20 

июлендǝге 17/13,  2017 елныӊ 24 октябрендǝге 20/13 санлы Карарлары 

редакциясенлǝ) тєбґндґге єзгґрешлґрне кертергґ:  
1) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитетыныј 

Автозавод районы хакимияте карамагындагы балигъ булмаганнар эше 
іґм аларныј хокукларын яклау буенча комиссия бєлеге составына: 

– кертергґ: 



2 
 Булыгина Наталья Петровнаны – Татарстан Республикасы 

Сǝламǝтлек саклау министрлыгыныӊ «Республика наркология 

диспансеры» дǝүлǝт автономияле сǝламǝтлек саклау учреждениесе  
филиалы  «Яр Чаллы наркология диспансеры» фельдшер-наркологын   

(килешү буенча); 
– чыгарырга: 
Матросова Алия Ринат кызын; 

Фǝттахова Милǝүшǝ Мөнир кызын; 
2) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитетыныј 

Єзґк районы хакимияте карамагындагы балигъ булмаганнар эше іґм 
аларныј хокукларын яклау буенча комиссия бєлеге составына: 

– кертергґ: 

– Гатин Ренат Газинур улын – «Россиянеӊ Татарстан Республикасы 

буенча җәза үтәү федераль хезмәте җинаять-башкарма инспекциясе 

идарәсе» Федераль казна учреждениесенеӊ Яр Чаллы шǝhǝре, Автозавод 

филиалы башлыгы урынбасарын (килешү буенча); 
– чыгарырга: Хафизов Камил Касыйм улын. 
2. Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыныј 

регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 
буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  

 
 
 

Шǝhǝр Хакиме        Н.Г. Мǝhдиев 
 


