
                Постановление                             Карар

                10.06.2019                          Чистай шәһәре        №  297

Чистай муниципаль районы
 Башкарма комитетының 
«Чистай муниципаль районында
 балалар һәм яшьләрнең 
ялын оештыру турында " 
2018 елның 17 декабрендәге 
1026 номерлы карарына үзгәрешләр 
кертү турында»

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты кадрлар 
үзгәрешенә бәйле рәвештә

Карар бирә:

1. Чистай муниципаль районының Башкарма комитетының 2018 елның 
17декабрендәге 1026 номерлы «Чистай муниципаль районында балалар һәм яшьләр
ялын оештыру турында»гы  карарының 3 нче кушымтасына 2019 елга балалар һәм 
яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген тәэмин итүен оештыру 
буенча ведомствоара комиссия составын бәян итеп, үзгәрешләр кертү буенча 
карарга кушымта.

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.

Башкарма комитет җитәкчесе  Э.Р. Хәсәнов



Чистай муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2019 елның
10 нчы июнендәге 297 номерлы
 карарына Кушымта

2019 елга балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген
оештыру буенча ведомствоара комиссиясе

Комиссия рәисе:
Э.Р. Хәсәнов Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе

Рәис урынбасарлары:
Г.Ю. Задворнова Чистай муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесенең  

социаль мәсьәләләр буенча урынбасары

     О.В.Купцова Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты             
җитәкчесенең мәгариф буенча урынбасары -

 Мәгариф идарәсе начальнигы

Комиссия сәркатипләре:
М.А.Елисеева      "Яшьләр үзәге" муниципаль бюджет учреждениесе 

директоры

Комиссии әгъзалары:

1. Н.А.Карманова Чистай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы   
җитәкчесе (килешү буенча)

2. О.Г. Денисов Россия Эчке эшләр министрлыгының Чистай районы 
буенча бүлеге начальнигы, полиция полковнигы (килешү буенча)

3. И.Ф.Рәхимов "Чистай шәһәре" муниципаль берәмлеге Башкарма 
комитеты җитәкчесе  (килешү буенча)

4. В.А.Пономарев “Чистай шәһәре халкын эш белән тәэмин итү үзәге "  
дәүләт казна учреждениесе директоры (килешү буенча)

5.    В.Н. Белова-Реутина  “Чистай дәүләт һәм иҗтимагый хезмәт күрсәтү 
учреждениеләре хезмәткәрләрнең профсоюз оешмасы рәисе(килешү буенча)

6.    Д.М. Хәсәнов Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының 
яшьләр эшләре буенча бүлек җитәкчесе

7    Н.В. Ларионова Чистай муниципаль районы Башкарма комитетның 
мәдәният бүлеге җитәкчесе

8. В.С.Толоконников     Чистай муниципаль районы Башкарма комитетның спорт 
бүлеге җитәкчесе

9. Л.Р.Әхмәрова Россия ЭЭМ Чистай районы буенча балигъ булмаганнар эшләре 
буенча бүлек начальнигы (килешү буенча)



10.    В.М. Емельянов Чистай муниципаль районы башкарма комитетының
муниципаль заказ бүлеге башлыгы

11.   Г.З.Дәүләтшина социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча комиссия рәисе.
  сәламәтлек саклау, мәгариф һәм яшьләр эшләре (килешү буенча)

12. Р.Ф.Гыйльметдинов   «Кама урманчылыгы. Чистай участок урманчылыгы" ДКУ 
участок урманчысы (килешү буенча).

13. Ф.С. Хәйруллина Татарстан Республикасы Роспотребнадзор идарәсе 
буенча Чистай, Спас районнарында (Татарстан) Идарәнең территориаль бүлеге 
начальнигы (килешү буенча).

14. Р.Р.Мустафин "Чистай РҮХ» ДАССОның баш табибы (килешү буенча).

15. Р.Р.Җамалетдинов   Татарстан Республикасы Чистай районы буенча Россия 
ГТХМ Баш идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эшләр идарәсенең 
күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактика бүлеге начальнигы  (килешү буенча)

16. А.Ю.Кипров Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы хезмәт 
итү хезмәте "67 Федераль янгын сүндерү һәм коткару бүлеге" ФДКУ башлыгы 
(килешү буенча)

17. С.А.Манов ТР Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының идарә башлыгы (килешү буенча).

18. С.А.Сударкина балигъ булмаганнар арасында хокук бозулар һәм 
караучысызлык, опека, попечительлек һәм профилактика бүлеге начальнигы

19. Г.Р.Каюмова ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгы Чистай муниципаль районында халыкны социаль яклау идарәсе
начальнигы (килешү буенча).

20. Р.Р.Гыймадиев " Чистай муниципаль районының «Ватан" хәрби хезмәткә 
чакырылучы яшьләрне әзерләү хәрби-патриотик эш һәм үзәк" МБУ директоры

21. Е.А. Вәлеева Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балалар өчен «Чистай балалар йорты»  дәүләт бюджет учреждениесе директор 
(килешү буенча)

22. Ш.К.Дияров "Раздолье» комплексы "Чистай дәвалау-сәламәтләндерү" 
ҖЧҖ директоры (килешү буенча)  

23. Ю.В.Ильин "Олимп" балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе өстәмә 
белем бирү учреждениясе тренер-укытучысы

24. Ч.А.Хаматова иҗтимагый оешмалар белән эшләү бүлеге җитәкчесе.
Чистай муниципаль районы Советының массакүләм мәгълүмат чаралары һәм 
милләтара мөнәсәбәтләр буенча (килешү буенча).
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