
                             

                Решение

       
                   

               Карар

             № 41/6                               Чистай шәһәре                      06 февраль  2019ел         

Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль  районының  балигъ 
булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау буенча комиссия 
турында  

Татарстан Республикасының 2011 елның 20 маенда кабул ителгән 
“Татарстан Республикасында  балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау буенча комиссияләр турында”гы  26 нчы Законы нигезендә 
һәм кадрлар алмашуы уңаеннан,  Чистай муниципаль районы Советы 

                                                     КАРАР БИРӘ:

        1. Чистай муниципаль  районының  балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау буенча комиссия  составын әлеге карарга кушымта 
нигезендә расларга. 

2.  Чистай муниципаль  районы Советының түбәндәге  карарлары үз  көчен
югалткан  дип танырга: 

 16.05.2012 елгы “Татарстан Республикасында  балигъ булмаганнар эшләре
һәм  аларның  хокукларын  яклау  буенча  комиссияләр  турында”гы    17/6нчы
карары; 

 15.09.2013  елгы “Чистай муниципаль районы Советының  16.05.2012  елгы
“Татарстан  Республикасы Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар
эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы   17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы № 26/8нче карары; 

 29.01.2014 елгы   “Чистай муниципаль районы Советының  16.05.2012елгы
“Татарстан  Республикасы Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар



эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы   17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы № 32/5нче карары;  

27.02.2015 елгы  “Чистай муниципаль районы Советының 16.05.2012елгы
“Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар
эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы  17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы 43/9нчы карары;  

30.07.2015елгы  “Чистай  муниципаль  районы  Советының  16.05.2012елгы
“Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар
эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы  17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы 48/3нче карары; 

18.12.2015 елгы  “Чистай  муниципаль  районы Советының  16.05.2012елгы
“Татарстан  Республикасы Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар
эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы   17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы 3/16нчы карары; 

 16.11.2016 елгы “Чистай муниципаль районы Советының  16.05.2012елгы
“Татарстан  Республикасы Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар
эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы   17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы 14/3нче карары;  

07.08.2017  елгы  “Чистай  муниципаль  районы Советының  16.05.2012елгы
“Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар
эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы   17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы  №23/4нче карары; 

02.11.2017  елгы  “Чистай  муниципаль  районы  Советының  16.05.2012елгы
“Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районында  балигъ  булмаганнар
эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия турында”гы   17/6нчы
карарына үзгәрешләр кертү турында”гы 26/2нче карары; 

3.  Әлеге  карарның  үтәлешенә  контрольлек  итүне  Чистай   муниципаль
районы  Советының  законлылык,  хокук  тәртибе  һәм  депутат  эшчәнлеге
мәсьәләләре буенча  даими депутат комиссиясенә йөкләргә. 

        

     Чистай муниципаль 
      районы башлыгы                                                                          Д.А. Иванов



                                                                                 Чистай муниципаль
районы Советының 

06.02.2019 елгы 41/6нчы  
карарына  кушымта

                              Татарстан Республикасы Чистай муниципаль 
районының  балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның

хокукларын яклау буенча комиссия составы

1. Задворнова 
Г.Ю.

Чистай муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары – 
комиссия рәисе

2. Сударкина С.А. Чистай муниципаль районы башкарма комитетының опека,
попечительлек,  балигъ  булмаганнар  арасында   хокук
бозуларны  һәм  күзәтүчесезлекне  кисәтү  буенча  бүлек
начальнигы – комиссия рәисе урынбасары

3. Азеева Н.А. Чистай муниципаль районы башкарма комитетының балигъ
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча
комиссиянең  баш  белгече  –  комиссиянең  җаваплы
сәркатибе 

Комиссия әгъзалары:

4. Купцова О.В. Чистай  муниципаль  районы  башкарма  комитеты
җитәкчесенең  мәгариф  буенча  урынбасары  -  Чистай
муниципаль  районы  башкарма  комитетының  мәгариф
идарәсе начальнигы 

5. Панаева А.Ф. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 
башкарма комитетының балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау буенча комиссиянең әйдәүче 
белгече  

6. Әхмәтҗанов 
Р.Р.

Россия  Эчке  эшләр  министрлыгының  Чистай  районы
буенча   полиция  бүлеге  начальнигы  –  бүлек  начальнигы
урынбасары, полиция подполковнигы (килешү буенча )

7. Каюмова Г. Р. Татарстан  Республикасының  Хезмәт,  мәшгульлек  һәм
социаль  яклау  министрлыгының  Чистай  районы  буенча
социаль яклау бүлеге   начальнигы (килешү буенча )

8. Галиева Л.Н.  “Форпост”  җәмәгать  тәртибен  саклау  буенча   яшьләр
(мәктәп  укучылары)  берләшмәләре  үзәге”  муниципаль
бюджет  белем  бирү  учреждениесе җитәкчесе  (килешү
буенча )

9. Курбатова  Е.М.  “Чистай  җирлекара  үзәк  китапханәсе” МУ  директоры



(килешү буенча )

10. Пономарев В.А.  “Чистай  шәһәренең  халык  мәшгульлеге  үзәге”  ДКУ
директоры     (килешү буенча )

11. Проничева С.К.  Чистай муниципаль районының җәмәгать Советы әгъзасы
(килешү буенча )

12. Бәширов А.Г. Россия  Җәзаларны  үтәү  федераль  хезмәте  җинаять  үтәү
инспекциясенең  ТР  буенча  идарәсе  федераль  казна
учреждениесенең  Чистай  муниципальара  филиалы
начальнигы  (килешү буенча )

13. Вәлиева Е.А.  “Чистай  балалар  йорты”  дәүләт  бюджет  белем  бирү
учреждениесе директоры (килешү буенча )

14. Хөснетдинова 
Д.Т.

“Чистай үзәк район дәваханәсе” дәүләт автоном сәламәтлек
саклау учреждениесе табиб-наркологы (килешү буенча )

15. Князева Н.П. “Чистай үзәк район дәваханәсе” дәүләт автоном сәламәтлек
саклау учреждениесенең балалар  поликлиникасы белгече
(килешү буенча )


	

