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2018 елның 12 декабреннән                                                                           № 174 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районының балигъ  

булмаганнар эшләре һәм аларның  

хокукларын яклау буенча комиссиясе 
составына үзгәрешләр кертү турында 

 1999 елның 24 июнендәге 120-ФЗ номерлы “Балигъ булмаганнарның 
күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау системасы нигезләре 
турында”гы Федераль закон, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы 
Федераль закон, 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы “Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан Республикасы Законы,  
2005 елның  30 декабрендәге 143-3PT номерлы “Муниципаль районнарның һәм 
шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру 
буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында”гы Татарстан 
Республикасы Законы нигезендә һәм 2011 елның  20 маендагы  26-ТРЗ номерлы 
“Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләре турында”гы Татарстан Республикасы Законы 
нигезендә һәм   кадрлар үзгәрешләренә бәйле рәвештә, Кама Тамагы муниципаль 
районы Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының балигъ 
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе составыннан, 
башка эшкә күчү сәбәпле, Анофриева Светлана Владимировнаны чыгарырга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының балигъ 
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе составына 
“Богородский рай”  халыкка социаль хезмәт күрсәтү Комплекслы Үзәгенең 
гаиләләргә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлеге мөдире  Бикташева Резидә 
Айдар кызын кертергә. 

  

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Советының социаль мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

  

Кама Тамагы   муниципаль районы 

Башлыгы,  Кама Тамагы муниципаль 

районы  Советы рәисе                                                                            П.Н. Лоханов         

 

  



  

 

 2018 елның 12 декабрендәге 

Кама Тамагы муниципаль  

районы Советының 174нче 

номерлы Карарына 

1 нче кушымта  

 

  
  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия 

СОСТАВЫ  

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

(комиссия рәисе) 

Сороковнина Е.В. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары –   комиссия рәисе урынбасары 

(килешенү буенча) 

Хайруллин Р.Х.   Комиссиянең җаваплы сәркатибе 

  Комиссия әгъзалары 

Гимадеева Е.А.   Кама Тамагы муниципаль районының  “Мәгариф идарәсе” 

МКУ Башлыгы (килешенү буенча);   

Сафина Г.Х. Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау Министрлыгының    Кама Тамагы 

муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге Башлыгы  

(килешенү буенча). 

 

Идрисова Д.Р. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты  опека 

һәм попечительлек бүлеге начальнигы  (килешенү буенча); 

   

Сафина Р.К. "Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе” ДАССОның педиатрия 
бүлегенең табиб-педиатры (килешенү буенча); 
 

Кольчукова Л.Р.  “Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе”  табиб психиатры-

наркологы    (килешенү буенча); 

  

Фокеева Н.М. “Мәгълүмати-методик үзәк”  муниципаль учреждениесенең 

педагог-психологы  (килешенү буенча); 

Багаутдинова А.И.    Россия ЭЭ Министрлыгының  “Югары Ослан” муниципальара 

бүлеге  “Кама Тамагы”  полиция бүлекчәсенең балигъ 

булмаганнар эшләре буенча инспекторы (килешенү буенча);  

 

Бикташева Р.А.    “Богородский рай” халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

Комплекслы Үзәгенең гаиләләргә һәм балаларга социаль ярдәм 

күрсәтү бүлеге мөдире (килешенү буенча); 

 



  

 

Хуснутдинов И.Х. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының   

яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы  (килешенү 

буенча). 

 

Кадырова Н.Г.   Тәтеш халыкны эш белән тәэмин итү Үзәгенең Кама Тамагы 

районындагы филиалы мөдире (килешенү буенча). 

 

  Кузиева И.А.     Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәдәният бүлеге җитәкчесе. 

 


