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Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2012 елның  

30 маендагы “Бөек Ватан сугышы һәм 

Әфганстан Республикасындагы Хәрби 

хәрәкәт ветераннары, кораллы конфликтта  

һәм Төньяк Кавказ регионы территориясенең  

контртеррористик операцияләрендә катнашучылар  

мәсьәләсендә Кама Тамагы муниципаль Районы 

Координацион  советын булдыру турында”гы  

598 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

       Җирле үзидарә органнарының Бөек Ватан сугышы һәм Әфганстан 

Республикасындагы Хәрби хәрәкәт ветераннары, кораллы конфликтта һәм 

Төньяк Кавказ регионы территориясенең контртеррористик операцияләрендә 

катнашучылар белән үзара эш алып барулары максатыннан чыгып, 

“Ветераннар турында”гы 1995 елның12 гыйнварындагы 5 –ФЗ номерлы, 1998 

елның 27 маендагы 76 –ФЗ номерлы  “Хәрби сугышчыларның статусы 

турында” Федераль законнар нигезендә һәм кадрларның үзгәрүе белән бәйле 

рәвештә, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1. Бөек Ватан сугышы һәм Әфганстан Республикасындагы Хәрби хәрәкәт 

ветераннары, кораллы конфликтта һәм Төньяк Кавказ регионы 

территориясенең контртеррористик операцияләрендә катнашучылар 

мәсьәләсе буенча Кама Тамагы муниципаль Районы координацион  советы 

составына үзгәрешләр кертергә һәм түбәндәге   редакциядә бәян итәргә: 

Габидуллин Г.А. Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгы урынбасары, 

Координацион  совет рәисе (килешү буенча); 

Оленин В.П. Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авылы 

җирлеге Башлыгы (килешү буенча); 

Сорокина М.В. Кама Тамагы муниципаль районы Советы Аппаратының 

оештырү бүлеге начальнигы (килешү буенча); 

 

 



Координацион  совет әгъзалары: 

Сороковнина Е.В. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары (социаль сораулар буенча); 

Хәбибуллова М.Х. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары (икътисад буенча); 

 

Хөснетдтнов И.Х. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре һәм спорт буенча бүлек 

мөдире; 

 

Сафина Г.Х. Кама Тамагы муниципаль районында ХММ һәм 

социаль яклау  буенча бүлек мөдире (килешү буенча); 

 

Кәримов Р.В. Әфганстан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар 

иҗтимагый оешмасы Советы рәисе (килешү буенча); 

 

Минвәлиев И.И. “Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе”  сәламәтлек 

саклау буенча автоном учреждениесе баш табибы 

(килешү буенча); 

Гыйлметдинов И.И. Татарстан Республикасының Кама Тамагы һәм Апас 

районнары буенча пенсия фонды идарәсе начальнигы 

(килешү буенча); 

 

2. 2012 елның 30 маендагы  “Бөек Ватан сугышы һәм Әфганстан 

Республикасындагы Хәрби хәрәкәт ветераннары, кораллы конфликтта һәм 

Төньяк Кавказ регионы территориясенең контртеррористик операцияләрендә 

катнашучылар мәсьәләсендә Кама Тамагы муниципаль районы Координацион  

советы булдыру турында” 598 санлы карарына узгәрешләр кертү хакындагы”    

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 31 

гыйнварындагы  61-нче санлы карарын гамәлдән чыккан дип исәпләргә. 

 

Җитәкче                                                                                  Р.В.Михеев 


