
 
Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитетының  
«Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районында 
алыштыручы гаиләләрдән балаларны 
кире кайтару очракларын анализлау 
буенча эксперт комиссиясе тӛзү турында»  
2016 елның 3 сентябрендәге 1200 номерлы 
карарына үзгәрешләр кертү турында 
                  

Штаттагы-вазыйфаи үзгәрешләргә бәйле рәвештә, Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

     1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында алыштыручы 
гаиләләрдән балаларны кире кайтару очракларын анализлау буенча эксперт комиссиясе 
составыннан Ракова Аксана Александровнаны чыгарырга. 
      2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында алыштыручы 
гаиләләрдән балаларны кире кайтару очракларын анализлау буенча эксперт комиссиясе 
составына кертергә: 
– Корнильцева Ольга Борисовнаны- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы мәгариф бүлеге» МБОУ«Югары Ослан урта мәктәбе» психологы, комиссия 
әгъзасы (килешү буенча). 
       3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында алыштыручы 
гаиләләрдән балаларны кире кайтару очракларын анализлау буенча эксперт комиссиясе 
составын расларга (1 нче кушымта). 
       4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасарына 
йӛкләргә. 
 
Башкарма комитет җитәкчесе  
вазыйфаларын вакытлыча башкаручы                                              В.С. Тимиряев 
 

 

 

 

Әзерләде һәм бастырды 
С.Н. Сураева 
 2 нӛсхәдә 
 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2019                                                                     344 



 

Татарстан Республикасы  
Югары Ослан районы  

Башкарма комитетының  
 08.09.2019 ел №344 карарына 

1 нче кушымта 
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында алыштыручы 

гаиләләрдән балаларны кире кайтару очракларын анализлау буенча эксперт комиссиясе 
составы 

 

№ ФИО Вазифа 

1 
Камалетдинова  
Гулия Фидаиловна 

Татарстан Республикасы Югары Ослан районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни 
мәсьәләләр буенча урынбасары, комиссия рәисе 

2 
Абрамова  
Людмила Владимировна 

МКУ «Татарстан Республикасы Югары Ослан районы 
мәгариф бүлеге» башлыгы, комиссия рәисе 
урынбасары (килешү буенча) 

3 
Сураева  
Светлана Николаевна 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитетының опека һәм 
попечительлек мәсьәләләре буенча баш белгече, 
комиссия секретаре 

4 
Корнильцва Ольга 
Борисовна 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы мәгариф бүлеге» МБОУ«Югары Ослан урта 
мәктәбе» психологы, комиссия әгъзасы (килешү 
буенча) 

5 
Горбачева  
Юлия Анатольевна 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау комиссиясенең җаваплы секретаре, 
комиссия әгъзасы 

6 
Салихов  
Евгений Мирсаидович 

Татарстан Республикасы Югары Ослан районы 
Башкарма комитетының юридик бүлеге башлыгы, 
комиссия әгъзасы 

7 
Сафиуллина  
Эльвира Рашидовна 

«Ӛмет утравы» халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм 
күрсәтү бүлеге мӛдире, комиссия әгъзасы (килешү 
буенча) 

 
 


