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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 (Шǝhǝр Советыныӊ 2019 елныӊ 23 маендагы 31/5 санлы 

Карары редакциясендǝ) түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
1) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге  Башкарма комитеты 

карамагындагы балигъ булмаганнар эше hǝм аларныӊ хокукларын 
яклау буенча Комиссия составыннан: 

- чыгарырга  

Харисов Винер Хǝмит улын; 

Искандрова Римма Рǝфикъ кызын; 

- кертергǝ 
Хуҗин Рөстǝм Нияз улын – Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының мәгариф һәм яшьләр белән эшләү 
идарәсе башлыгын; 

2) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма 

комитетыныӊ Υзǝк районы Хакимияте карамагындагы балигъ 



булмаганнар эше іґм аларныј хокукларын яклау буенча Комиссиясе 
составыннан: 

- чыгарырга: 
Хафизова Резеда Фаикъ кызын;  

Абдалова Илзирǝ Мǝүлиҗан кызын; 

Шǝмсетдинов Руслан Фǝрих улын; 

- кертергǝ:  
Гыйлметдинова Эльмира Илгизǝр кызын - Яр Чаллы шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты Œзǝк районы Хакимиятенеӊ 
халыкны социаль тǝэмин итү булеге башлыгын; 

Əхмǝтгалиева Лариса Əхǝт кызын - Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты Œзǝк районы Хакимиятенеӊ мәгариф, 

мәдәният, яшьләр сәясәте һәм спорт бүлегенең баш белгечен 

Хґмитова Лилия Илсур кызын - Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты карамагындагы балигъ булмаганнар 

белән эшләү һәм аларның хокукларын яклау Комиссиясенең әйдґєче  
белгечен; 

Иманова Любовь Винидимовнаны - Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты карамагындагы опека һәм 

попечительлек бєлегенең баш белгечен; 
3) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма 

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

- чыгарырга: 
Ярмїхґммґтова Елена Андреевнаны; 
Гатауллина Юлия Владимировнаны;  
- кертергґ: 

 Горбунова Светлана Александровнаны -  Россия Эчке эшләр 

министрлыгының  Яр Чаллы шәһәре буенча идарәсе 1 санлы 

«Автозавод» полиция бүлегенеӊ  участок уполномоченныйлары һәм 

балигъ булмаганнар эшләре бүлеге їлкґн инспекторын (килешү буенча);  

Зґйнуллина Филиза Равил кызын –  Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты карамагындагы опека һәм 

попечительлек бєлегенең баш белгечен; 
4) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Башкарма 

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

- чыгарырга: 
Хґбибуллина Алия Ягъфґр кызын; 
Илюхина Гєзґл Фоат кызын; 
- кертергґ: 

 Ховрычева Наталья Викторовнаны – Яр Чаллы шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карамагындагы опека һәм 

попечительлек бєлегенең баш белгечен; 

Гыйздґтуллина Гїлназ Рафис кызын – Россия Эчке эшләр 

министрлыгының  Яр Чаллы шәһәре буенча идарәсе 2 санлы 

«Комосомол» полиция бүлеге участок уполномоченныйлары һәм балигъ 



булмаганнар эшләре бүлеге башлыгы урынбасарын - балигъ 

булмаганнар эшләре бүлеге  башлыгын (килешү буенча). 

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 
  

 
 


