
 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

Азнакай шәһәре № 250-35 «22» апрель 2019 ел 
 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

«Мәхмүт Хәсәнов исемендәге премия турында» 

26.04.2013 ел,№ 227-34 карары белән расланган 

Мәхмүт Хәсәнов исемендәге премия турындагы 

Нигезләмәгә һәм Мәхмүт Хәсәнов премиясен алу өчен 

тәкъдим ителгән материалларны карау комиссиясе 

составына үзгәрешләр кертү турында 

(30.04.2015 №363-52, 18.04.2017 №115-18 карарлар 

редакциясендә) 

 

 

Мәхмүт Хәсәнов исемендәге премия бирүне камилләштерү максатларында 

Азнакай район Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2013 елның 26 

апрелендәге 227-34 номерлы «Мәхмүт Хәсәнов исемендәге премия турында» 

карары белән расланган Мәхмүт Хәсәнов исемендәге премия турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктның җиденче абзацында «өч тапкыр» сүзен «ике тапкыр» сүзенә 

алыштырырга»; 

5 пунктның беренче абзацында «1 февральдән  15 апрельгә кадәр» сүзләрен 

«1 марттан-25 апрельгә кадәр» дип алмаштырырга. 

2. «Мәхмүт Хәсәнов исемендәге премия турында» 2013 елның 26 

апрелендәге 227-34 номерлы Татарстан Республикасы Азнакай районы Советы 

карары белән расланган Мәхмүт Хәсәнов премиясен алу өчен тәкъдим ителгән 

материалларны карау комиссиясе составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. комиссия составыннан чыгарырыга: 

- Гафиятуллин М.М.; Зарипова Э.Й.  

 2.2. комиссия составына кертергә: 

-  Шакирҗанов Гүзәл Әхәт кызын – җәмәгатьчелек һәм ММЧ белән эшләү 

бүлеге җитәкчесен комиссия әгъзасы итеп раслап; 



- Рахманов Альберт Магалим улын – "Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф идарәсе «МКУ начальнигын килештерү буенча 

комиссия әгъзасы итеп раслап, 

2.3. комиссия әгъзасы вазыйфасын Әхмадишина Л. М. түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы 

рәисе»  «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе 

«МКУ начальнигы урынбасары. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай район Советының 

социаль мәсьәләләр буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

  Рәис       М.З. Шәйдуллин   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/


Азнакай район Советы карарына 

кушымта  

 «____» ________ 2019 №_____ 

 

Мәхмүт Хәсәнов исемендәге премиягә тәкъдим ителгән материалларны 

карау комиссиясе составы 

Комиссия рәисе: 

Нәгыймов Н..М. Азнакай район Советы Рәисе урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Гыйләҗев Д. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары (килешү буенча) 

Комиссия секретаре: 

Шәйхулов Ф. Ф. "ТАТМЕДИА» АҖ филиалы «Маяк» газетасы 

редакциясе җитәкчесе (килешү буенча) 

Комиссия әгъзалары: 

Хафизова Г. С. "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният Идарәсе «МКУ начальнигы 

(килешү буенча) 

Рахманов А.М. "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе «МКУ начальнигы 

(килешү буенча) 

Каримов М.И. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы ветераннар (пенсионерлар) җирле 

иҗтимагый оешмасы рәисе (килешү буенча) 

Газизҗанов И. М. "АРТ телерадиокомпаниясе «ҖЧҖ директоры 

(килешү буенча) 

Гурьянова Л.К.    "Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы «МКУ рәисе (килешү буенча) 

Әхмәдишина Л.М. Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы 

рәисе, " Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе «МКУ начальнигы 

урынбасары (килешү буенча) 

Шакирҗанова Г. А. Азнакай район Советының җәмәгатьчелек һәм ММЧ 

белән эшләү бүлеге начальнигы 
 


