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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 14 

апрелендәге 47пи номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районында 

Татарстан Республикасы телләре 

турындагы законнарны гамәлгә ашыру 

комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

турында 

 

 

Оештыру-штат чаралары һәм аерым затларның башка эшкә күчүе сәбәпле, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы нигезендә КАРАР 

БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 14 апрелендәге 47пи номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында Татарстан Республикасы 

телләре турындагы законнарны гамәлгә ашыру комиссиясе (алга таба – Комиссия) 

составына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1) Комиссия составыннан чыгарырга: Хәбибуллин Р.Х., Чернова Н.П., Маннанов 

М.Г., Гарифуллина Р.Г.; 

1.2) Комиссия составына кертергә: 

Вафина Айгөл Камилевна - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары, 

Комиссия рәисе; 

Рәшитова Рәхимә Габдулхановна – Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Социаль мәдәни сфера бүлеге» муниципаль казна учреждениесе башлыгы 

вазыйфаларын башкаручы, «Ак калфак» татар хатын-кызларының район иҗтимагый 

оешмасы рәисе; 

Шакиров Илназ Зиннәтуллович –Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе башлыгы; 

Керженцева Гүзәлия Фәйзрахмановна – «Балык Бистәсе районының халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» дәүләт казна учреждениесе директоры (килешү буенча); 

Хәсәнов Рәүф Ногманович - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

Хәкимуллин Айрат Альбертович - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге башлыгы; 



          Минһаҗева Таңсылу Гомәровна- «Татмедиа» АҖ филиалы - «Сельские горизонты» 

(«Авыл офыклары») район газетасы баш мөхәррире (килешү буенча); 

         1.3) Малакаева Вера Ивановнаның вазыйфасын  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Профсоюз оешмаларының район Координация советы рәисе, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Халык мәгарифе һәм фән хезмәткәрләре 

профсоюз оешмалары Советы Рәисе, Комиссия әгъзасы» (килешү буенча). 

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары А.К. Вафинага 

йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                                                    Р.Л. Исланов 

  



Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 19.01.2019 

ел, № 19пи карары белән расланган 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында  

Татарстан Республикасы телләре турындагы законнарны гамәлгә ашыру комиссиясе 

составы 

 

Вафина А.К. 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары, Комиссия рәисе 

Садиков И.М. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесе башлыгы, комиссия рәисе урынбасары; 

Хисамова Л.Ф. 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесе милли мәгариф буенча методисты, комиссия 

сәркатибе. 

Комиссия әгъзалары  

Рәшитова Р.Г.  Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Социаль мәдәни сфера бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесе башлыгы вазыйфаларын башкаручы, «Ак калфак» 

татар хатын-кызларының район иҗтимагый оешмасы рәисе 

Шакиров И.З. 

 

 

 

Елисеева А.М. 

 

Малакаева В.И. 

 

 

 

 

Минһаҗева Т.Г. 

 

 

Әхмәтҗанова Ф.Г. 

 

 

Керженцева Г.Ф. 

 

 

Кадыйрова Р.Ф. 

 

 

 

 

Хәсәнов Р.Н. 

 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм 

бүлеге» муниципаль казна учреждениесе башлыгы; 

 

Балык Бистәсе муниципаль районының «Йолдыз» фонды 

башкарма директоры (килешү буенча); 

«Профсоюз оешмаларының район Координация советы рәисе, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Халык мәгарифе һәм фән хезмәткәрләре профсоюз оешмалары 

Советы Рәисе, Комиссия әгъзасы» (килешү буенча); 

 

«Татмедиа» АҖ филиалы - «Сельские горизонты» («Авыл 

офыклары») район газетасы баш мөхәррире (килешү буенча); 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

«Район мәдәният йорты» муниципаль бюджет учреждениесе 

директоры; 

 «Балык Бистәсе районының халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәге» дәүләт казна учреждениесе директоры (килешү буенча); 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

«Үзәк китапханә системасы» муниципаль бюджет учреждениесе 

директоры, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы 

ветераннар Советы Рәисе (килешү буенча); 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-



 

Хәкимуллин А.А. 

коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге башлыгы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


