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«Район (территориаль бүлеге ) 

психологик-медик-педагогик комиссия турында » 
 

  

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

Федераль законның 42 статьясындагы 5 өлеше һәм 2013 елның 20 сентябрендәге 1082 номерлы 

РФ Мәгариф һәм фән министрлыгының "психологик-медик-педагогик комиссия турында 

нигезләмәне раслау хакында" Боерыгын үтәү йөзеннән һәм кадрлар үзгәрешләре нигезендә 

 

БОЕРАМ :  

 

 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

«районда территориаль психологик-медицина-педагогик комиссия төзү турында " 2015 

елның 19 гыйнварындагы 3 номерлы боерыгын үз көчен югалткан дип танырга. 

2. Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «районда территориаль 

психологик-медицина-педагогик комиссия төзү турында " 2013 елның 6 августындагы 896 

номерлы боерыгына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " район (территориаль) 

психологик-медицина-педагогик комиссиясе турында Нигезләмәне яңа редакциядә, 1 нче 

кушымта нигезендә расларга.  

2.2.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " район (территориаль) 

психологик-медицина-педагогик комиссиясе составын яңа редакциядә, 2 нче кушымта 

нигезендә расларга. 

 3. Әлеге боерыкны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.  

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы 

 Башкарма комитеты җитәкчесе                                       Л. Г. Авзалов 



  
Татарстан Республикасы  

Тукай муниципаль районы 

 Башкарма комитет җитәкчсене 

 Боерыгының 2 нче кушымтасы 

  

                                                                                №__  от “_____”__________2018ел. 
  

  Район (территориаль)  

психологик-медицина-педагогик комиссиясе составы 

(Килешу нигезендә) 

 

1. Председатель комиссии - Гильмутдинова А.К.,  методист отдела 

учебно-методического обеспечения управления образования Тукаевского 

муниципального района, психолог; 

2. Секретарь комиссии - Зарифуллина Г.З., старшая медицинская сестра 

ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья" Тукаевского муниципального района РТ; 

3. Члены комиссии: 

- Насибуллина Р.Н., дефектолог ГБОУ "Тлянче-Тамакская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" 

Тукаевского муниципального района РТ; 

- Марченко Т.В., логопед муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения № 85» г. Набережные Челны; 

- Богданов Р.Д., врач-психиатр-нарколог ГАУЗ «Тукаевская центральная 

районная больница»; 

- Щербакова Л.В., врач-педиатр, невролог ГАУЗ «Тукаевская центральная 

районная больница»; 

- Филиппова Р.Р., врач-офтальмолог ГАУЗ «Тукаевская центральная 

районная больница»; 

- Сагидуллин И.Р., врач-оториноларинголог ГАУЗ «Тукаевская 

центральная районная больница»; 

- Имамутдинов Р.И., врач-травматолог-ортопед ГАУЗ «Тукаевская 

центральная районная больница». 

 



 

 

 

 


