
 
 
11 декабрь, 2018 ел                                    № 28/13 

 
 
Яр Чаллы шґіґре муниципаль 
берґмлеге Башкарма комитеты 
карамагындагы балигъ булмаганнар 
эше іґм аларныј хокукларын яклау 

буенча Комиссия hǝм аныӊ бүлеклǝре 
составын раслау турында  
 
 

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. Расларга: 
1) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитеты 

карамагындагы балигъ булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын 

яклау буенча Комиссия составын 1 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
2) Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының Υзǝк районы Хакимияте  карамагындагы  балигъ 

булмаганнар эше һәм аларның хокукларын яклау буенча Комиссия  

бүлеген  2 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
3) Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының Автозавод районы Хакимияте  карамагындагы  балигъ 

булмаганнар эше һәм аларның хокукларын яклау буенча Комиссия 

бүлеген  3 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
4) Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының Комсомол районы Хакимияте  карамагындагы  балигъ 

булмаганнар эше һәм аларның хокукларын яклау буенча Комиссия 

бүлеген  4 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ. 
2. Шǝhǝр Советы Карарларын гамǝлдǝн чыккан дип танырга:  

1) 2012 елныӊ 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 Карарын; 



2) 2012 елныӊ 05 июлендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 19/14 санлы Карарын; 

3) 2013 елныӊ  30 маендагы  «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 25/17 санлы Карарын; 

4) 2013 елныӊ  31 октябрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 27/17 санлы Карарын; 

5) 2014 елныӊ 17 апрелендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 30/17 санлы Карарын; 

6) 2014 елныӊ 10 июлендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 31/21 санлы Карарын; 

7) 2015 елныӊ 27 февралендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 38/10 санлы Карарын; 

8) 2015 елныӊ  15 апрелендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 39/20 санлы Карарын; 

9) 2015 елныӊ  17 декабрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
26 гыйнварындагы «Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге 
Башкарма комитеты карамагындагы балигъ булмаганнар эше іґм 

аларныј хокукларын яклау буенча Комиссия hǝм аныӊ бүлеклǝре 
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составын раслау турында» 16/9 санлы Карарына үзгǝрешлǝр кертү 
хакында» 4/11 санлы Карарын; 

10) 2016 елныӊ  07 апрелендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 7/12 санлы Карарын; 

11) 2016 елныӊ 17 августындагы «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 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» 10/6 санлы Карарын; 

12) 2016 елныӊ 09 ноябрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 11/12 санлы Карарын; 

13) 2017 елныӊ 20 июнендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 17/13 санлы Карарын; 

14) 2017 елныӊ 24 октябрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 20/13 санлы Карарын; 

15) 2018 елныӊ 27 апрелендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 24/13 санлы Карарын; 

16) 2018 елныӊ  08 ноябрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 
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» 27/21 санлы Карарын. 
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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 
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Шǝhǝр Советыныӊ 28/13 
санлы Карарына 1 нче 
кушымта  
 11 декабрь, 2018 ел  
 
 

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

каршындагы  балигъ булмаганнар эше һәм аларның хокукларын яклау 
буенча Комиссия  СОСТАВЫ 

  
 

1.  Хәлимов Рамил 

Мәрвән улы 

– Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге 
Башкарма комитеты каршындагы  балигъ 

булмаганнар эше һәм аларның хокукларын 
яклау буенча Комиссия (алга таба - 

Комиссия) рәисе, Башкарма комитет 

Җитәкчесе урынбасары; 
 

2.  Харисов  

Винер Хǝмит улы  

– Комиссия рәисе урынбасары, Башкарма 

комитетныӊ мәгариф һәм яшьләр белән эшләү 
идарәсе башлыгы; 

 

3.  Кирилова  

Вера Александровна 
– Комиссия рәисе урынбасары, Башкарма 

комитетның Үзәк районы Хакимияте 

Башлыгы урынбасары; 

 

4.  Әлмөхәммәтова 

Елена Юрьевна 

– Комиссия рәисе урынбасары, Башкарма 

комитетның Автозавод районы Хакимияте 

Башлыгы урынбасары; 

 

5.  Лягуцкая  

Светлана Рафаил 

кызы 

 

– Комиссиянең җаваплы секретаре; 

 

6.  Əюпова  

Фирдүсǝ Фǝнǝвис 

кызы 

– Шǝhǝр Советы депутаты, "Мулланур 

Вахитов исемендәге 2 нче гимназия" 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе директоры; 

 

7.  Белова  

Мария Николаевна 
– Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының Яр Чаллы шәһәрендәге 
социаль яклау идарәсе башлыгы урынбасары 

(килешү буенча); 
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8.  Борhанова  

Айгөл Əбүзǝр кызы  
– Татарстан Республикасы  Сәламәтлек 

саклау министрлыгының Яр Чаллы 

шәһәрендǝге сәламәтлек саклау идарәсе 
җитәкчесе урынбасары (килешү буенча); 

 

9.  Вǝлиева  

Эльвира Гафур кызы 

– Башкарма комитетның Комсомол районы 

хакимияте Башлыгы урынбасары; 

 

10.  Гернер  

Роза Эриковна 
– Яр Чаллы шәһәре Башкарма комитеты 

карамагындагы опека һәм попечительлек 

бүлеге башлыгы 

 

11.  Дедюхин  

Владимир 

Геннадьевич 

– «Яр Чаллы шәһәре» шǝhǝр округында  

"Асылташ" балалар һәм яшүсмерләр өчен 

социаль приюты  дәүләт казна учреждениесе 

директоры (килешү буенча); 

 

12.  Золотарева  

Лидия 

Владимировна 

 

– Башкарма комитетныӊ мәгариф һәм яшьләр 

белән эшләү идарәсе башлыгы урынбасары; 

 

13.  Искǝндǝрова  

Римма Рафик кызы  

Россия Эчке эшләр Министрлыгы Яр Чаллы 

шәһәрендәге идарәсенең полиция участок 

уполномоченныйлары һәм балигъ 

булмаганнар эше буенча бүлекчә башлыгы  

(килешү буенча);  

 

14.  Козлова  

Лилия Рамил кызы 
– Башкарма комитетныӊ мǝдǝният идарǝсе 
баш белгече; 

 

15.  Хайрова  

Жанна Васильевна 
– Яр Чаллы шәһәренең «Мәшгульлек үзәге» 

дәүләт казна учреждениесе директоры 

урынбасары (килешү буенча). 
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Шǝhǝр Советыныӊ 28/13 
санлы Карарына 2 нче 
кушымта  
11 декабрь, 2018 ел  
 

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Υзǝк 

районы Хакимияте  карамагындагы  балигъ булмаганнар эше һәм 

аларның хокукларын яклау буенча Комиссия бүлеге 
СОСТАВЫ 

 
1. Кирилова  

Вера Александровна 
– Башкарма комитетның Υзǝк районы 
Хакимияте  карамагындагы балигъ 

булмаганнар эше һәм аларның хокукларын 

яклау буенча Комиссия бүлеге (алга таба - 

Комиссия бүлеге) рәисе, Башкарма 

комитетның Υзǝк районы Хакимияте 
Башлыгы урынбасары; 
 

2. Хафизова  
Резеда Фаикъ кызы 

– Комиссия бүлеге рǝисе урынбасары , 

Башкарма комитетының Үзәк районы 

Хакимияте Аппарат җитәкчесе, оештыру 

эшләре бүлеге башлыгы; 
 

3. Тимошенко  

Альбина Сǝетгали 
кызы 
 

– Комиссия бүлегенеӊ җаваплы секретаре, 
баш белгеч; 
 

4. Ибраева 
Елена Николаевна 

– Комиссия бүлегенеӊ ǝйдеп баручы белгече; 
 
 

5. Гаянова  
Лилия Зиннур кызы 
 

– Комиссия бүлегенеӊ ǝйдеп баручы белгече;  

12. Абдалова  

Илзира Мǝүлиҗан 
кызы 

– Яр Чаллы шәһәре Башкарма комитеты 

карамагындагы опека һәм попечительлек 

бүлегенеӊ ǝйдǝп баручы белгече; 
 

7. Аксаков  
Александр 
Алексеевич 

– Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының «Яр Чаллы шәһәре» шәһәр 
округындагы «Доверие» халыкка социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге  дәүләт 
автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесенең гаиләгә һәм балаларга 

социаль ярдәм бүлеге белгече (килешү 
буенча); 
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9. Александрова  
Галина Ионовна 

– Россия Эчке эшләр министрлыгының  Яр 

Чаллы шәһәре буенча идарәсе 4 санлы 

«Электротехниклар»  полиция бүлегенеӊ  
участок уполномоченныйлары һәм балигъ 

булмаганнар эшләре бүлеге балигъ 

булмаганнар эшләре буенча бүлекчǝ 
башлыгы – бүлек башлыгы урынбасары  

(килешү буенча); 
 

8. Гатин 
Ренат Газинур улы 

– «Россиянеӊ Татарстан Республикасы 

буенча җәза үтәү федераль хезмәте җинаять-

башкарма инспекциясе идарәсе» Федераль 

казна учреждениесенеӊ Яр Чаллы шǝhǝре 
Автозавод  районы филиалы башлыгы 

урынбасары (килешү буенча) 
 

11. Кладиенко  
Ирина Викторовна 

– Яр Чаллы шәһәренең «Яшүсмер» 

яшүсмерләр клубы Υзәге» муниципаль 

автоном учреждениесенең яшьләр белән 

эшләү буенча белгече; 
 

13. Кузнецова  
Светлана 
Николаевна 

– Татарстан Республикасы Сǝламǝтлек 

саклау министрлыгыныӊ «Республика 

наркология диспансеры» дǝүлǝт автоном 

сǝламǝтлек саклау учреждениесе филиалы  
«Яр Чаллы наркология диспансеры»  

фельдшер-наркологы (килешү буенча); 
 

6. Орехова 
Елена Викторовна 

– 5 нче балалар шәһәр шифаханәсе» дәүләт 
автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

психологы (килешү буенча); 
 

10. Шǝмсетдинов  

Руслан Фǝрих улы 

– Россия Эчке эшләр министрлыгының  Яр 

Чаллы шәһәре буенча идарәсе 3 санлы 

«Υзǝк»  полиция бүлегенеӊ  участок 

уполномоченныйлары һәм балигъ 

булмаганнар эшләре бүлеге башлыгы 

(килешү буенча). 
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Шǝhǝр Советыныӊ 28/13 
санлы Карарына 3 нче 
кушымта  
 11 декабрь, 2018 ел  
 
 

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 
Автозавод районы Хакимияте  карамагындагы  балигъ булмаганнар эше 

һәм аларның хокукларын яклау буенча Комиссия бүлеге 
СОСТАВЫ 

 
 
1.  Әлмөхәммәтова  

Елена Юрьевна         
– Башкарма комитетның Автозавод районы 
Хакимияте  карамагындагы балигъ 

булмаганнар эше һәм аларның хокукларын 

яклау буенча Комиссия бүлеге (алга таба - 

Комиссия бүлеге) рәисе, Башкарма 

комитетның Автозавод районы Хакимияте 
Башлыгы урынбасары;    
 

2.  Жандарова  

Халидǝ Мǝхмүт 
кызы     

– Комиссия бүлеге рǝисе урынбасары, 

Башкарма комитетның Автозавод районы 

Хакимиятенең мәгариф, мәдәният, яшьләр 

сәясәте һәм спорт бүлеге башлыгы; 
 

3.  Шǝехова  

Əлфия Хǝбир кызы 

– Комиссия бүлегенеӊ җаваплы секретаре, 
баш белгеч; 
 

4.  Олейник  
Светлана Сергеевна 
   

– Комиссия бүлегенеӊ ǝйдеп баручы 
белгече; 

5.  Хǝкимова  
Аделина Радик 
кызы 
 

– Комиссия бүлегенеӊ ǝйдеп баручы белгече 

6.  Булыгина  
Наталья Петровна 

– Татарстан Республикасы Сǝламǝтлек 

саклау министрлыгыныӊ «Республика 

наркология диспансеры» дǝүлǝт автоном 

сǝламǝтлек саклау учреждениесе филиалы  
«Яр Чаллы наркология диспансеры» 

фельдшер-наркологы (килешү буенча) 
 

7.  Гарасика  
Мария Николаевна 

– «Ф.Г. Әхмәрова исемендǝге 4 нче балалар 

шәһәр шифаханәсе» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе психологы 

(килешү буенча) 
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8.  Гатауллина 
Юлия Владимировна 

– Яр Чаллы шәһәре Башкарма комитеты 

карамагындагы опека һәм попечительлек 

бүлегенеӊ ǝйдǝп баручы белгече; 
 

9.  Зөлкǝрнǝев  
Илнур Илhам улы 

– Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының «Яр Чаллы 

шәһәре» шәһәр округындагы «Ышаныч» 

халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
комплекслы үзәге  дәүләт автоном социаль 

хезмәт күрсәтү учреждениесенең гаиләгә 
һәм балаларга социаль ярдәм бүлеге белгече 

(килешү буенча); 
 

10.  Минhаҗева  
Лилия Мансур кызы   

– Россия Эчке эшләр министрлыгының  Яр 

Чаллы шәһәре буенча идарәсе 3нче санлы  

«Үзәк» полиция бүлегенең участок 

уполномоченныйлары һәм балигъ 

булмаганнар эшләре бүлеге балигъ 

булмаганнар эшләре буенча бүлекчǝсе өлкән 

инспекторы (килешү буенча); 
 

11.  Фǝрхетдинова  

Лүзǝ Нǝзях кызы 

– «Яшьлǝр ышаныч телефоны» ашыгыч 

психологик ярдәм үзәге» муниципаль 
бюджет учреждениесе директоры; 
 

12.  Шǝфигуллина Олеся 

Рǝдиф кызы 

– «Россиянеӊ Татарстан Республикасы 

буенча җәза үтәү федераль хезмәте җинаять-

башкарма инспекциясе идарәсе» Федераль 

казна учреждениесенеӊ Яр Чаллы шǝhǝре, 
Автозавод районы буенча филиалы 

башлыгы, эчке эшлǝр хезмǝте майоры 

(килешү буенча);  
 

13.  Ярмөхǝмǝтова Елена 
Андреевна 

– Россия Эчке эшләр министрлыгының  Яр 

Чаллы шәһәре буенча идарәсе 1 санлы 

«Автозавод»  полиция бүлегенеӊ бүлегенең 
участок уполномоченныйлары һәм балигъ 

булмаганнар эшләре бүлеге балигъ 

булмаганнар эшләре буенча бүлекчǝсе өлкән 

инспекторы (килешү буенча). 
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Шǝhǝр Советыныӊ 28/13 
санлы Карарына 4 нче 
кушымта  
 11 декабрь, 2018 ел  
 
 

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 
Комсомол районы Хакимияте  карамагындагы  балигъ булмаганнар эше 

һәм аларның хокукларын яклау буенча Комиссия бүлеге   
СОСТАВЫ 

 
1.  Вǝлиева  

Эльвира Гафур кызы 
– Башкарма комитетның Комсомол районы 
Хакимияте  карамагындагы балигъ 

булмаганнар эше һәм аларның хокукларын 

яклау буенча Комиссия бүлеге (алга таба - 

Комиссия бүлеге) рәисе, Башкарма 

комитетның Комсомол районы Хакимияте 
Башлыгы урынбасары; 
 

2.  Хамматова  
Алсу Ринат кызы 

– Комиссия бүлеге рǝисе урынбасары, 

Башкарма комитетның Комсомол районы 

Хакимиятенең мәгариф, мәдәният, яшьләр 

сәясәте һәм спорт бүлеге башлыгы; 
 

3.  Мǝүлетова  
Флера Мирсалих 
кызы 
 

– Комиссия бүлегенеӊ җаваплы секретаре, 
баш белгеч; 
 

4.  Мөбǝрǝкова  
Светлана 
Александровна 
 

– Комиссия бүлегенеӊ ǝйдеп баручы 
белгече; 
 

5.  Шǝймǝрдǝнова 
Светлана Генадьевна 
 

– Комиссия бүлегенеӊ ǝйдеп баручы 
белгече; 
 

6.  Зарипов  
Айдар Салават улы 
 
 
 
 

– «Россиянеӊ Татарстан Республикасы 

буенча җәза үтәү федераль хезмәте җинаять-

башкарма инспекциясе идарәсе» Федераль 

казна учреждениесенеӊ Яр Чаллы шǝhǝре 
Комсомол районы буенча филиалы 

башлыгы (килешү буенча); 
 

7.  Илюхина  

Гүзǝл Фоат кызы 
 
 
 

– Россия Эчке эшләр министрлыгының Яр 

Чаллы шәһәре буенча идарәсе 2 санлы 

«Комсомол»  полиция бүлегенеӊ  участок 

уполномоченныйлары һәм балигъ 

булмаганнар эшләре бүлеге балигъ 
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булмаганнар эшләре буенча бүлекчǝсе өлкән 

инспекторы (килешү буенча); 

8.  Нургалиева  

Гөлнара Шамил 
кызы 
 
 

– Башкарма комитетның Комсомол районы 

Хакимиятенең халыкка социаль ярдәм 

күрсәтү бүлеге баш белгече; 
 

9.  Рогожников 
Сергей 
Валентинович 
 
 
 
 

– Татарстан Республикасы Сǝламǝтлек 

саклау министрлыгыныӊ «Республика 

наркология диспансеры» дǝүлǝт автоном 

сǝламǝтлек саклау учреждениесе филиалы  
«Яр Чаллы наркология диспансеры»  

яшүсмерлǝр кабинеты фельдшеры (килешү 
буенча); 
 

10.  Садриев  

Рамил Хǝлим улы 
– Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының «Яр Чаллы 

шәһәре» шәһәр округындагы «Доверие» 

халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
комплекслы үзәге  дәүләт автоном социаль 

хезмәт күрсәтү учреждениесенең гаиләгә 
һәм балаларга социаль ярдәм бүлеге мөдире 

(килешү буенча); 
 

11.  Тимофеева  
Наталья 
Михайловна 
 
 

– Яр Чаллы шәһәренең 116 нчы "Милǝүшǝ" 

муниципаль автоном мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе педагог – психологы; 

12.  Хǝбибуллина  

Алия Ягъфǝр кызы 
 
 

– Яр Чаллы шәһәре Башкарма комитеты 

карамагындагы опека һәм попечительлек 

бүлегенеӊ ǝйдǝп баручы белгече. 

 

  

 


