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Зеленодольск муниципаль районында  
“Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм 
Татарстан Республикасында башка телләр 
турында” Татарстан Республикасы Законын 
гамәлгә ашыру буенча комиссия турында  

 
 

«Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында 
башка телләр турында» 1992 елның 8 июлендәге 1560-XII номерлы, «Татарстан 
Республикасы дәүләт теле буларак татар телен куллану турында» 2013 елның 12 
гыйнварындагы 1-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнарын Зеленодольск 
муниципаль районында гамәлгә ашыру максатларында 

 
Карар бирәм: 
 

1. Зеленодольск муниципаль районында «Татарстан Республикасы дәүләт 
телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында» Татарстан 
Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча комиссия төзергә. 

2. Расларга: 
- Зеленодольск муниципаль районында «Татарстан Республикасы дәүләт 

телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында» Татарстан 
Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча комиссия турында НИГЕЗЛӘМӘ 
(1нче кушымта) 

- Зеленодольск муниципаль районында «Татарстан Республикасы дәүләт 
телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында» Татарстан 
Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча Комиссия составы (2 нче кушымта) 

Түбәндәгеләрне үз көчләрен югалткан дип танырга: 
  

- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы башлыгының 
«Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка 
телләр турында" Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча 
комиссия турында» 2010 елның 5 февралендәге 19 номерлы карары;  

- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башлыгының 
2018 елның 29 гыйнварындагы «Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм 
Татарстан Республикасында башка телләр турында «Татарстан Республикасы 
Законын гамәлгә ашыру буенча комиссия нигезләмәгә һәм составына үзгәрешләр 
кертү хакында» 01-17 номерлы карары; 

- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башлыгының 
2018 елның 18 июнендәге «Зеленодольск муниципаль районы Башлыгының 2018 
елның 29 гыйнварындагы 01-17 номерлы «Татарстан Республикасының дәүләт 

Примечание [F1]: овление 



телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында «Татарстан 
Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча комиссия нигезләмәгә һәм 
составына үзгәрешләр кертү хакында» 01-118 номерлы карары. 

Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 
  
Зеленодольск муниципаль районы 
башлыгы                                                                                А.В. Тыгин 



1нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 

башлыгы карарына  

15.04.2019 № 01-72 

 
 

НИГЕЗЛӘМӘ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА  

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘҮЛӘТ ТЕЛЛӘРЕ  

ҺӘМ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАШКА ТЕЛЛӘР ТУРЫНДА»ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ  ЗАКОНЫН ГАМӘЛГӘ АШЫРУ БУЕНЧА КОМИССИЯ ТУРЫНДА 

 
1. Зеленодольск муниципаль районында "Татарстан Республикасы дәүләт 

телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында «Татарстан 
Республикасы Законын гамәлгә ашыру комиссиясе (алга таба – Комиссия) Яшел Үзән 
муниципаль районы башлыгы каршында даими эшләүче орган булып тора.   

2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, Россия 
Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан 
Республикасы законнары, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актлары, Зеленодольск муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарының муниципаль хокукый актлары, әлеге Нигезләмәгә таяна. 

3. Комиссия составы  Зеленодольск муниципаль районы башлыгының 
карарлары белән раслана һәм үзгәрә. Комиссия рәистән, рәис урынбасарыннан, 
сәркатиптән һәм комиссия әгъзаларыннан тора.  

4. Комиссиянең төп бурычлары булып тора: 
- Комиссия компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт органнары, Зеленодольск муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары, предприятиеләр, оешмалар һәм учреждениеләр белән үзара 
хезмәттәшлекне тәэмин итү; 

- «Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында 
башка телләр турында" 1992 елның 8 июлендәге №1560-XI заоны,  2013 елның 12 
гыйнварындагы «Татарстан Республикасында татар телен дәүләт теле буларак 
куллану турында» № 1-ТРЗ законы , 2004 елның 11 октябрендәге "Татарстан 
Республикасында дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне 
саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Дәүләт программасын раслау турында" № 52-ТРЗ 
законын,  Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының  2014 елның 30 
маендагы "2014-2020 елларда Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм 
Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү" Татарстан 
Республикасы Дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турынлда"  366нчы Карары 
һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 1 апрелендәге 
"2014-2020 елларда Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм Татарстан 
Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү" Татарстан 
Республикасы Дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турында" 204нче Карары,  
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 13 декабрендәге  
"2014-2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм башка 
телләрне  саклау, өйрәнү һәм үстерү" дәүләт программасын раслау турында" 1129нчы 
Карарын гамәлгә ашыру буенча чаралар Планын ел саен төзү ;  

- чаралар планын үтәүне контрольдә тотуны тәэмин итү; 
- үз компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча Зеленодольск муниципаль 

районы җирле үзидарә органнарына, предприятиеләргә, оешмаларга һәм 
учреждениеләргә консультатив һәм методик ярдәм күрсәтү. 



5. Куелган бурычларны тормышка ашыру максатларында Комиссия: 
- Җирле һәм республика тәҗрибәсен өйрәнү, анализлау һәм гомумиләштерү 

эшен оештыра, беренче чиратта хәл ителергә тиешле мәсьәләләрне билгели; 
- Зеленодольск муниципаль районы җирле үзидарә органнарыннан, 

предприятиеләр, оешмалар һәм учреждениеләрдән кергән тәкъдимнәрне һәм 
тәкъдимнәрне карый; 

- үз эшчәнлеге мәсьәләләре буенча Зеленодольск муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары, предприятиеләр, оешмалар һәм учреждениеләр белән 
хезмәттәшлек итә; 

6. Комиссия хокуклы: 
- үз эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле материалларны Зеленодольск 

муниципаль районы җирле үзидарә органнарыннан, муниципаль предприятиеләр һәм 
учреждениеләрдән Комиссия компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча алырга; 

- комиссия утырышларында Комиссия компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр 
буенча хәбәрләр һәм тәкъдимнәр тыңларга; 

- үз компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча Зеленодольск муниципаль 
районы җирле үзидарә органнары, муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр 
тарафыннан мәҗбүри үтәлергә тиешле карарлар кабул итәргә. 

- комиссия эшчәнлеге юнәлешләре буенча эксперт һәм эшче комиссияләр, 
төркемнәр төзү. 

7. Комиссия утырышлары комиссия утырышында кабул ителә һәм аның Рәисе 
тарафыннан раслана торган эш планы нигезендә үткәрелә. Комиссия утырышы, әгәр 
анда аның әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган өлеше катнашса, хокуклы 
санала. 



2 нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 

башлыгы карарына  

15.04.2019 г. № 01-72 

 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА “ 
 

Состав Комиссии по реализации Закона Республики Татарстан   
«О государственных языках Республики Татарстан  

и других языках в Республике Татарстан» 
 ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА 

 
 
 
Комиссия Рәисе: 
Сапожников  
Дмитрий  
Аркадьевич 
 
Комиссия рәисе урынбасары: 
Старостин 
Александр  
Владимирович 
 
 
 
 
Комиссия сәркатибе: 
Гаязетдинова  
Айгөл  
Равил кызы 
 
 
Комиссия әгъзалары: 
 
Анисимов  
Денис  
Сергеевич 
 
 
 
Примак  
Марина  
Александровна 
 
 
 
Потапова  
Мәрьям  
Эркин кызы 
 
 

Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе (килешү 
буенча); 
 
 
Зеленодольска муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең 
беренче урынбасары (административ 
мәсьәләләр, террорчылыкка һәм 
экстремизмга каршы көрәш 
мәсьәләләре) (килешү буенча); 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
Советы Аппаратының Оештыру бүлеге 
баш белгече;  
 
 
 
 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
Советы Аппаратының җәмәгатьчелек 
һәм массакүләм мәгълүмат чаралары 
белән элемтә бүлеге җитәкчесе; 
 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
Советы аппаратының гражданнар 
мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм 
документлар әйләнеше бүлеге 
җитәкчесе; 
 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
Советы Аппаратының юридик бүлеге 
баш белгече; 
 



Афанасьева  
Рәисә  
Вәли кызы 
 
 
 
Котельников  
Роман  
Олегович 
 
 
 
 
Лулаков  
Денис  
Владиславович 
 
 
 
Низамов  
Дамир  
Гайсә улы 
 
 
Антонов  
Александр  
Олегович 
 
 
 
Витовская  
Татьяна  
Владимировна 
 
 
Завилейская  
Илсөя  
Мансур кызы 
 
 
Купоросова  
Ольга  
Владимировна 
 
 
Мирхәйдәрова  
Әлфия  
Хәбир кызы 
 

Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары - мәгариф идарәсе 
җитәкчесе (килешү буенча); 
 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары (төзелеш, инфраструктура 
һәм экология) (килешү буенча) 
 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары (социаль мәсьәләләр) 
(килешү буенча); 
 
 
 Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма 
комитетының Кулланучылар базары 
бүлеге җитәкчесе урынбасары; 
 
 
"Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы торак-коммуналь 
хуҗалыгы департаменты" Муниципаль 
бюджет учреждениесе җитәкчесенең 
техник мәсьәләләр буенча урынбасары; 
(килешү буенча) 
 
"Татмедиа «АҖ филиалы җитәкчесе - 
«Зеленодольская правда» газетасының 
баш мөхәррире (килешү буенча); 
 
"Татмедиа” АҖ филиалы җитәкчесе - 
«Яшел Үзән» газетасы баш мөхәррире 
(килешү буенча); 
 
 
Зеленодольск муниципаль районында 
Татарстан Халыклары ассамблеясы 
вәкиллеге директоры, Зеленодольск 
муниципаль районы Иҗтимагый советы 
әгъзасы (килешү буенча); 
 
"Бөтендөнья Татар конгрессы Башкарма 
комитеты" ТИОның Зеленодольск 
бүлекчәсе җитәкчесе (килешү буенча). 

 
 

 


