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КАРАР 

 

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе  

карарына үзгәрешләр кертү турында.  

(2013 ел,19.08. 468а номерлы,  

2014 ел, 04.07.  №399,  

2016 ел, 16.02. №110, 

 2016 ел, 23.03. №175 үзгәрешләре белән) 

 

Россия Федерациясе Хезмәт кодексы, Татарстан Республикасы Законы таләпләре 

10. 12. 1997ел  №1417  “Татарстан Республикасында Хезмәтне саклау турында ", 

Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының 10. 11. 2008 ел, №799  

“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  хезмәтне саклау өлкәсендә 

гражданнар хокукларын гамәлгә ашыру турында " карары нигезендә, Татарстан 

Республикасында хезмәтне саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру 

максатларында   КАРАР БИРӘМ: 

1. Республикасы Министрлар Кабинетының "Хезмәтне саклау буенча Координация 

советы составын һәм нигезләмәсен раслау турында" 18.12.2012 ел, №734 нче 

карарының  1  пункты үз көчен югалткан дип танырга. 

2. Татарстан Республикасы муниципаль районы Чирмешән  Башкарма комитеты 

каршындагы хезмәтне саклау буенча Координация советының яңа составын 

формалаштырырга (1 нче кушымта). 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) һәм интернет челтәрендәге  Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы сайтында урнаштырырга. 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                               И.Н. Шәйдуллин  

mailto:Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru


Чирмешән муниципаль районы 

 Башкарма комитеты җитәкчесенең  

24. 01. 2019ел  №24. 

карары белән расланган 

1 нче кушымта. 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты 

каршындагы хезмәтне саклау буенча Координация советы составы. 

Әглиуллин Марат 

Хәбибулла улы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре 

буенча урынбасары, Совет рәисе. 

Кәримов Илдус 

Исмәгыйл  улы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең төзелеш һәм ТКХ 

буенчаберенче  урынбасары - Рәис урынбасары. 

Комиссия әгъзалары: 

Әхмәдуллина Рушания 

Солтан кызы 

Татарстан Республикасы  халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

Чирмешән муниципаль районындагы социаль 

яклау бүлеге башлыгы (килешү буенча). 

Булатов Фәнил Әсхать 

улы 

“Чирмешән РҮХ”  ДАССОның хезмәтне саклау 

һәм куркынычсызлык техникасы буенча инженеры 

(килешү буенча). 

Гайнуллин Ринат Раик 

улы 

Чирмешән районы буенча Эчке эшләр бүлегенең 

тыл юнәлешендә өлкән белгеч (килешү буенча). 

Ганеев Ринат Габделхәй 

улы 

Ростехнадзорның Идел буе идарәсе көньяк 

көнчыгыш территориаль бүлегенең өлкән дәүләт 

инспекторы (килешү буенча). 

Дивитаева Фәридә 

Камал кызы 

Чирмешән районының "Халыкны эш белән тәэмин 

итү үзәге"  ДКУ директоры (килешү буенча).. 

Долгополова Рәмзия 

Шакир кызы 

 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары. 

Иванов Алексей 

Владимир улы 

Татарстан Республикасы буенча Тикшерү 

идарәсенең Лениногорск районара тикшерү бүлеге 

җитәкчесе (килешү буенча). 



Кузнецова Светлана 

Наил кызы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының территориаль үсеш бүлеге 

начальнигы. 

Мөхәммәтшин 

Габделбари Габдрахман 

улы 

Чирмешән районы коммуналь челтәрләре " 

муниципаль унитар предприятиесендә баш 

инженер(килешенү буенча). 

Мясников Иван  

Николай улы 

Чирмешән районы буенча Россия ЭЭМ ЮХИДИ 

бүлеге начальнигы (килешенү буенча).. 

Назыров Радик Равил 

улы 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсенең җитештерү маркетинг 

бүлеге консультанты(килешенү буенча). 

Нурхаметова Рагия 

Харис кызы 

"Мәгариф бүлеге" МКУ педагогик хезмәткәрләрен 

кадрлар белән эшләү һәм аттестацияләү 

методисты, Татарстан Республикасында Кеше 

хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең Чирмешән 

муниципаль районындагы җәмәгать 

ярдәмчесе(килешенү буенча). 

Рәхимҗанова Флера 

Мансур кызы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының “Мәгариф бүлеге” МКУ  

начальнигы урынбасары. 

Сәлахов Хәлим Салих 

улы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының инфраструктура үсеше бүлеге 

начальнигы. 

Севастьянова Наталья 

Николай кызы 

РФ Социаль иминият фондының ТР буенча төбәк 

бүлегенең 12 нче номерлы филиалы баш 

белгече(килешү буенча). 

 

 


