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                                     18.02.2019                         пгт. Рыбная Слобода                    № 61пи 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2018 елның 2 мартындагы 44-пи номерлы 

карары белән расланган Балык Бистәсе 

муниципаль районының патриотик тәрбия 

буенча Координация советы 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 2018 елның 2 мартындагы 44-пи номерлы карары (алга таба-

Координация советы) белән расланган патриотик тәрбия буенча Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Координация советы 

составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1.) Мөхәммәтшин Алмаз Рәмзисович, Гыйниятова Диләрә Әсхәтовна, 

Ненастьев Евгений Александровичны комиссия составыннан чыгарырга 

1.2) Комиссия составына кертергә: 

Вафина Айгөл Камилевна - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, Координация советы рәисе; 

Шакиров Илназ Зиннәтуллович –Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» МКУ 

җитәкчесе, Координация советы рәисе урынбасары; 

Вильчинская Дарья Юрьевна – Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе җитәкчесе урынбасары, Координация советы 

сәркатибе. 

Кәримуллин Илшат Илдусович – Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Җәмәгать тәртибен саклау буенча «ФОРПОСТ»  

яшьләр (мәктәп) берләшмәләре үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе 

директоры, Координация советы әгъзасы; 

Рәшитов Роберт Рафикович – Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Балык Бистәсе 



муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге җитәкчесе, Координация 

советы әгъзасы; 

1.3) күчерергә: 

Садиков Илсур Мансуровичны Координация советы рәисеннән 

Координация советы рәисе урынбасарына, аның вазифасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе җитәкчесе, 

Координация советы рәисе урынбасары». 

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 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 18.02.2019 

ел, № 61пи карары белән 

расланган 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының патриотик 

тәрбия буенча Координация советы составы 

 

Вафина А.К. - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары, Координация советы рәисе;   

Садиков И.М. –Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесе җитәкчесе, Координация советы рәисе урынбасары; 

Шакиров И.З. – Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесе җитәкчесе, Координация советы рәисе урынбасары; 

Вильчинская Д.Ю. – Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесе җитәкчесе урынбасары, Координация советы сәркатибе. 

 

Координация советы әгъзалары: 

Мостафин Н.Ф. – Россия Эчке эшләр министрлыгының Балык Бистәсе 

муниципаль районы буенча бүлек җитәкчесе (килешү буенча);   

Ваһапов Ф.А. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы хәрби комиссары (килешү буенча); 

Рәшитова Р.Г. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы муниципаль казна учреждениесе «Социаль мәдәни сфера бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе җитәкчесе  вазифаларын башкаручы; 

Минһаҗева Т.Г. –«ТАТМЕДИА» АҖ филиалы директоры, «Авыл 

офыклары» газетасы баш мөхәррире (килешү буенча); 

Кадырова Р.Ф. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы ветераннар (пенсионерлар) Советы Рәисе (килешү буенча); 

Җәләев З.Н.  – Балык Бистәсе ирекле янгын сүндерү мәктәбе (ДОСААФ) 

рәисе (килешү буенча) 

Кәримуллин И.И. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының «Җәмәгать тәртибен саклау буенча «Форпост»  

яшьләр (мәктәп) берләшмәләре үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе 

директоры; 

Ногманова И.М. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Финанс-бюджет палатасы рәисе (килешү буенча); 

Китаев М.Р. – «Балык Бистәсе үзәк район хастаханәсе» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе баш табибы (килешү буенча); 



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

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Балык Бистәсе муниципаль 

районындагы социаль яклау бүлеге җитәкчесе (килешү буенча); 

Керженцева Г.Ф. –« Балык Бистәсе муниципаль районының халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» дәүләт казна учреждениесе директоры; 

Муталлапов И.Н. – Балык Бистәсе муниципаль районының 

Әфганстандагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар рәисе (килешү буенча); 

Маннанов М.Г. – «Балык Бистәсе агротехника техникумы» дәүләт 

автономияле урта һөнәри белем бирү учреждениесе директоры (килешү 

буенча); 

Гарипова Г.Ш. – «Балык Бистәсе туган якны өйрәнү музее» муниципаль 

бюджет учреждениесе директоры. 

 

 

 

 

 

 

 


