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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

___________________          №_____ 

 

2009 елның 26 февралендәге “Тормыш дәрәҗәсен  

күтәрү һәм керемнәрне легальләштерү буенча  

ведомствоара комиссия турында”гы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башлыгының 11нче номерлы 

Карарына үзгәрешләр кертү турында 

   

      Тормыш дәрәҗәсен күтәрү һәм керемнәрне легальләштерү буенча ведомствоара 

комиссия эшенең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында һәм кадрлар 

үзгәрешләренә бәйле рәвештә   КАРАР КЫЛАМ:  

 

1. 2009 елның 26 февралендәге  “Тормыш дәрәҗәсен күтәрү һәм керемнәрне 

легальләштерү буенча ведомствоара комиссия турында”гы   Кама Тамагы 

муниципаль районы Башлыгының 11 номерлы Карарының 1 нче кушымтасын яңа 

редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 

       

2. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.                    

 

 П.Н. Лоханов                                                                                

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     
                                                                                                      

 

                                                                                                                         Кама Тамагы   муниципаль 

                                                                                                         районы Башлыгы Карарына 

                                                                                                                       1нче    номерлы   кушымта         

                                                                                                  18.01.2019 №4                                                                                                           

 

                                                                                                           

Кама Тамагы муниципаль районы яшәү дәрәҗәсен күтәрү һәм 

 керемнәрне легальләштерү буенча ведомствоара комиссия утырышы 

СОСТАВЫ 

  

 

Заһидуллин Р.М. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия рәисе 

(килешү буенча); 

Хәбибуллова М.Х. Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча 

урынбасары, комиссия рәисе урынбасары (килешү 

буенча); 

Гимадиев Э.М.  Кама Тамагы муниципаль район башлыгының 

коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе, комиссия рәисе урынбасары; 

Габидуллина Г.М. Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитетының икътисад һәм территориаль планлаштыру 

бүлеге башлыгы урынбасары, комиссия секретаре 

(килешү буенча); 

 

Комиссия әгъзалары:  

Нургалиева Э.Э. Кама Тамагы муниципаль районы Советы аппаратының 

юридик бүлеге башлыгы; 

Гыйльфанов И.А. Россия Эчке Эшләр Министрлыгының   “Югары 

Ослан” муниципальара бүлегенең  “Кама Тамагы” 

полиция бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

Рыжова З.Н. Әйдәп баручы белгеч – Татарстан Республикасы буенча 

Дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең Кама 

Тамагы муниципаль районындагы территориаль органы 

җитәкчесе (килешү буенча); 

Заһидуллина С.Ю. “Татмедиа”  ачык акционерлык җәмгыяте филиалы 

директоры – “Волжские зори”  (Идел таннары) газетасы 



баш мөхәррире (килешү буенча) 

Кадыйрова Н.Г. Кама Тамагы муниципаль районы буенча Тәтеш 

халыкны эш белән тәэмин итү үзәге филиалы мөдире 

(килешү буенча); 

Вязникова И.А. Татарстан Республикасы буенча 7 нче Федераль салым 

хезмәте районара инспекциясенең баш дәүләт салым 

инспекторы (килешү буенча); 

Гыйлметдинов И.И. Татарстан Республикасының Кама Тамагы һәм Апас 

районнары буенча Пенсия фонды Идарәсе начальнигы 

(килешү буенча); 

Сафина Г.Х. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау Министрлыгының Кама 

Тамагы муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге 

башлыгы (килешү буенча); 

Гарәфиева Р. Г. Баш белгеч – Россия Федерациясе Социаль иминият 

фондының Татарстан Республикасы буенча төбәк 

бүлекчәсе дәүләт учреждениесенең 8 нче филиалы 

вәкаләтле вәкиле (килешү буенча); 

Гращенкова Т.Н. Кама Тамагы муниципаль районы Иҗтимагый советы 

рәисе (килешү буенча). 

 

 

 

 

 

 

 

 


