
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2017 елның 14 декабрендәге 263пи номерлы 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районында социаль контракт нигезендә 

дәүләт социаль ярдәме күрсәтүгә бәйле 

мәсьәләләрне карау буенча ведомствоара 

комиссия составына үзгәрешләр кертү 

турында 

 

Аерым затларның башка эшкә күчүе һәм оештыру - штат чаралары белән 

бәйле рәвештә КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2017 елның 14 декабрендәге 263пи номерлы карары (Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 

елның 9 февралендәге 25пи номерлы карары, 13.03.2018 ел, №52пи, 10.12.2018 

ел, №275пи карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) белән расланган 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында социаль 

контракт нигезендә дәүләт социаль ярдәме күрсәтүгә бәйле мәсьәләләрне карау 

буенча ведомствоара комиссия составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) Шакирова Нурия Габдулловнаны комиссия составыннан чыгарырга;  

1.2) Комиссия составына кертергә: 

Рәшитов Роберт Рафикович – Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Балык Бистәсе 

муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге башлыгы, комиссия рәисе 

урынбасары (килешү буенча). 

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 18.02.2019 ел, 

№ 58пи карарына кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында социаль 

контракт нигезендә дәүләт социаль ярдәме күрсәтүгә бәйле мәсьәләләрне карау 

буенча ведомствоара комиссия составы 

 

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

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары, комиссия рәисе; 

2. Рәшитов Р.Р. – Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Балык Бистәсе муниципаль 

районындагы социаль яклау бүлеге башлыгы, комиссия рәисе урынбасары 

(килешү буенча); 

3. Әхмәтҗанова М.Н. – «Ышаныч» халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекчәсе социаль эш 

буенча белгече, комиссия секретаре (килешү буенча). 

 

Комиссия әгъзалары: 

4. Керженцева Г.Ф. – Балык Бистәсе районының «Халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәге» ДКУ директоры (килешү буенча); 

5. Китаев М.Р. – «Балык Бистәсе үзәк район хастаханәсе» ДАССОның 

баш табибы (килешү буенча); 

6. Садиков И.М. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге» МКУ җитәкчесе(килешү 

буенча); 

7. Баһаутдинова Г.М. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 

җитәкчесе (килешү буенча). 

 

 


