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 Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 11 

декабрендǝге «Яр Чаллы шґіґре 
муниципаль берґмлеге Башкарма 
комитеты карамагындагы балигъ 
булмаганнар эше іґм аларныј 
хокукларын яклау буенча Комиссия 

hǝм аныӊ бүлеклǝре составын раслау 
турында» 28/13 санлы Карарына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында 
 
 

Татарстан Республикасыныј 2011 елның 20 маендагы «Татарстан 

Республикасында балигъ булмаганнар эше іґм аларның хокукларын 
яклау буенча комиссиялґр турында» 26-ТРЗ санлы Законы нигезендґ 

Шґіґр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 11 декабрендǝге «Яр Чаллы 
шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитеты карамагындагы 
балигъ булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау буенча 

Комиссия hǝм аныӊ бүлеклǝре составын раслау турында» 28/13 санлы 

Карарына түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
1) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма комитеты 

карамагындагы балигъ булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын 
яклау буенча Комиссия составына: 

– Бǝдретдинов Руслан Фǝрит улын – Россия Эчке эшләр 

Министрлыгыныӊ Яр Чаллы шәһәре идарәсе башлыгы урынбасарын –

полиция башлыгын, полиция подполковнигын (килешү буенча) 

кертергǝ; 
– Козлова Лилия Рамил кызын чыгарырга; 

– Вǝлиева Эльвира Гафур кызыныӊ вазыйфасын яӊа редакциядǝ 
бǝян итǝргǝ «Комиссия рǝисе урынбасары, Башкарма комитетның 

Комсомол районы Хакимияте Башлыгы урынбасары»; 

2) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма 

комитетыныӊ Υзǝк районы Хакимияте карамагындагы балигъ 



2 
булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау буенча Комиссиясе 

составына Хǝбиров Ленар Гали улын – Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Яр Чаллы шәһәре идарәсе 3 санлы «Υзǝк» полиция 

бүлеге башлыгы урынбасарын (килешү буенча) кертергǝ; 
3) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма 

комитетыныӊ Автозавод районы Хакимияте карамагындагы балигъ 
булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау буенча Комиссиясе 

составына Солтанов Марат Фарафат улын – Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Яр Чаллы шәһәре идарәсе 3 санлы «Автозавод» 

полиция бүлеге башлыгы урынбасарын - полиция майорын (килешү 
буенча) кертергǝ;  

4) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма 

комитетыныӊ Комсомол районы Хакимияте карамагындагы балигъ 
булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау буенча Комиссиясе 

составына Миӊнеханов Рамзил Ренат улын – Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Яр Чаллы шәһәре идарәсе 2 санлы «Комсомол» 

полиция бүлегенеӊ участок уполномоченныйлары һәм балигъ 

булмаганнар эшләре бүлеге башлыгын (килешү буенча) кертергǝ. 
2. Ґлеге Карар єтґлешен контрольдǝ тотуны Шґіґр Советыныј 

регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 
буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  

 
 
 

Шǝhǝр Хакиме        Н.Г. Мǝhдиев 
  

 


