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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                         25.01.2019                        пгт. Рыбная Слобода                    № 06пи 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының 30.04.2015 ел, 

№112пи карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының торак-коммуналь хезмәтләре алдында 

ятим балаларның һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 

калган балаларның бурычларын киметү 

проблемасын хәл итү буенча эшче төркем составына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Карарны федераль, төбәк законнары таләпләренә туры китерү 

максатларында, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

прокуратурасының 21.02.2009 №02-08-02/2019 протесты нигезендә КАРАР 

БИРӘМ:  

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 30.04.2015 ел, №112пи карары белән расланган 

(Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 20.12.2018 ел, №283пи карары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән) ятим балаларның һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларның торак-коммуналь хезмәтләр алдында бурычларын киметү 

проблемаларын хәл итү буенча эшче төркем составына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:  

1.1) Вәлиәхмәтова Г. Н. вазыйфасының исемен түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

 Балык Бистәсе» УОН «ЕРЦ-«Татэнергосбыт» ҖЧҖ (килешү буенча) 

җитәкчесе». 

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр буенча урынбасары А. К. Вафинага йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                       Р.Л. Исланов 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе 

муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның     25 

гыйнварындагы 06 пи 

номерлы карарына  

кушымта 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының торак-

коммуналь хезмәтләре алдында ятим балаларның һәм ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларның бурычларын киметү проблемасын хәл итү буенча 

эшче төркем Составы 

  

          1. Вафина А.К. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары, комиссия рәисе;  

          2.Хәсәнов Р.Н. – Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының Төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык һәм архитектура бүлеге 

башлыгы, эшче төркем рәисе урынбасары; 

3. Багаутдинова Г.М. – Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге башлыгы, эшче төркем 

сәркатибе; 

  

 Комиссия әгъзалары:: 

          4. Миннегалеева Р.А.– Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге баш белгече;  

5. Хәмидуллин И.М. – Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге 

җитәкчесе урынбасары; 

 6. Вәлиәхмәтова Г.Н. – Балык Бистәсе» УОН «ЕРЦ-«Татэнергосбыт» 

ҖЧҖ (килешү буенча) җитәкчесе».  

 


