
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

Азнакай шәһәре № 269-36          «23» май  2019 ел 
 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссиясе турында» 2011 елның 

20 декабрендәге 93-15 номерлы карары белән 

расланган Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссиясе составына үзгәрешләр 

кертү хакында (12.07.2012 № 166-22,  10.08.2012 

№178-23,  19.10.2012 №185-25,  05.02.2013 №219-32, 

23.08.2013 №259-36, 12.08.2014 №321-45,  15.07.2015 

№380-53, 09.12.2016 №83-13,  21.02.2018 №176-26,  

28.12.2018 №232-33,  22.04.2019 №256-35 карарлар 

редакциясендә) 

 

«Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләре турында»  2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, 

 

Азнакай район Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссиясе турында» 2011 елның 20 декабрендәге 

93-15 номерлы карары белән расланган Балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссиясе составына, Лилия Рәис кызы Хәлимова 

үз вәкаләтләрен туктату турында язма гариза бирү белән бәйле рәвештә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Комиссия составыннан чыгарырга: 

Л.Р. Хәлимованы. 

1.2. Комиссия составына кертелүгә язма ризалык исәпкә алып, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссиясе составына кертергә: 



        - Васильева Лилия Рәшит кызын – Азнакай шәһәренең «Гармония» 

психологик-педагогик хезмәте җитәкчесен килешү буенча комиссия әгъзасы 

итеп раслап. 

 2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Советының 

социаль мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

         

          Рәис                                                                 М.З. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советы карарына кушымта 

 «______» __________ 2019 №_______  

 

                                                                 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча  

КОМИССИЯ СОСТАВЫ 

 

   Комиссия рәисе: 

Гыйлаҗев  

Дамир Рашат улы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Мәрданшина  

Элиза Наил кызы 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

Азнакай муниципаль районындагы социаль яклау 

бүлеге башлыгы 

Комиссиянең җаваплы секретаре: 

Солтангирова  

Эльвира Илгизәр кызы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

баш белгече 

Комиссия әгъзалары: 

Батыр  

Айрат Фәтхлислам улы 

Азнакай муниципаль районының "Форпост» 

җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр (мәктәп) 

формированиеләре үзәге" МБУ директоры 

Рахманов  

Альберт Магалим улы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе «начальнигы» 

Җәннәт 

Сиринә Әнәс улы 

Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай 

районы буенча бүлеге полиция начальнигы 

урынбасары (җәмәгать тәртибен саклау буенча) 

Гарипов  

Флорис Алмарис улы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 

начальнигы 

Рамазанова  

Фәния Әнис кызы 

"Азнакай РҮХ" ДАССОның табиб - наркологы» 

Гафиева  

Лилия Рафис кызы 

Азнакай шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү үзәге 

директоры» 

Солтанова  

Алсу Мирсәяф кызы 

ТР буенча Россия ҖҮФХИ ФКУ Азнакай 

муниципальара филиалы башлыгы 

Васильева  

Лилия Рашидовна 

руководитель психолого – педагогической службы 

«Гармония» г.Азнакаево 

Хафиз  

Гөлсинә Сәетҗан кызы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният идарәсе» 

Сәгыйтов  

Илнур Газинур улы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре идарәсе «начальнигы» 



 

Баһадир  

Камил Флерович 

Россия Федерациясе Тикшерү комитетының 

Татарстан Республикасы буенча Тикшерү 

идарәсенең Азнакай районара тикшерү бүлеге 

җитәкчесе (килешү буенча) 

Галиева 

Эльвира Сайлун кызы 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

оештыру бүлеге начальнигы, хатын-кызлар советы 

рәисе 

  


