
  №  10     2019 елның 15 нче марты

   Постановление    Карар

Чистай  муниципаль  районы башлыгының 2015
елның  2  ноябрендәге  102  номерлы  “Чистай
муниципаль  районында  коррупциягә  каршы
көрәш  эшен  координацияләү  буенча  комиссия
төзү  турында”гы  карарына  үзгәрешләр  кертү
хакында

Кадрлар үзгәрүе белән бәйле,

Карар итә:
1. Чистай  муниципаль  районы  башлыгының  2015  елның  2  ноябрендәге  102  номерлы
карарына  2  нче  кушымтаны  (Чистай  муниципаль  районы  башлыгының  2016  елның  5
июлендәге 60 номерлы, 2017 елның 2 мартындагы 08 номерлы, 2018 елның 21 маендагы 35
номерлы, 2018 елның 9 октябрендәге 67 номерлы карарлары редакциясендә) әлеге карарның
кушымтасы нигезендә редакциядә бәян итәргә.
2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Чистай муниципаль районы

Башлыгы                                                                                                          Д.А. Иванов



                                                 Чистай 
муниципаль районы Башлыгының
_______елның ______
_______номерлы карарына
Кушымта

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районында коррупциягә каршы көрәш эшен
координацияләү буенча комиссия составы

Дмитрий Алексеевич 
Иванов

Эдуард Рустамович 
Хәсәнов

- Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 
башлыгы - комиссия рәисе

-    ТР Чистай муниципаль районы Башкарма комитет 
җитәкчесе - комиссия рәисе урынбасары

Алексей Тихонович
Ефимов

- Чистай муниципаль районы башлыгы коррупциягә каршы 
көрәш мәсьәләләре буенча ярдәмчесе,
комиссия сәркатибе

Комиссия әгъзалары:

Константин Валентинович 
Иванов

Сергей Борисович Егоров

Олег Геннадьевич Денисов

Сергей Николаевич Карасев

Равил Рафаэль улы Мәзгутов

- ТР Чистай муниципаль районы башлыгының беренче
урынбасары

- ТР Чистай шәһәре прокуроры (килешү буенча)

- Россия Эчке эшләр министрлыгының Чистай районы 
буенча бүлек башлыгы (килешү буенча)

- Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе
тикшерү комитеты тикшерү идарәсенең
Чистай районара тикшерү бүлеге
җитәкчесе
 (килешү буенча)
- ТР  Чистай  муниципаль  районы  Советы  Аппараты
җитәкчесе



Ольга Валентиновна
Заглядова

- ТР Чистай  муниципаль районы
Башкарма комитеты эшләре 

буенча идарәче

Илсөяр Шамил кызы
Садриева

Чулпан Айдар кызы 
Хаматова

- ЧМР  Советының  җирлекләрнең  ММИ  белән
хезмәттәшлек итү бүлеге башлыгы

- ТР Чистай муниципаль районы Советының җәмгыять
оешмалары белән эшләү,  ММЧ һәм милләтара
мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы

Гришина
Ольга Николаевна

Михаил Иванович
 Ксенофонтов                              - “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары

(килешү буенча)

Григорий Николаевич 
Федотов

- Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 
Кече Талкыш авыл җирлеге башлыгы (килешү буенча)

Вера Николаевна 
Белова-Реутина

- Чистай    муниципаль      районы  иҗтимагый 
Советы рәисе

Гүзәл Әхәт кызы
Гомәрова 

Флюра Хәбибулла кызы 
Мостафина

Наталья Леонидовна 
Япаева

- директор  –  “Татмедиа”  ААҖ  филиалы
“Чистопольские  известия”  (“Чистай  хәбәрләре”)
газетасы редакциясе баш мөхәррире (килешү буенча)

- - ТР Чистай муниципаль районы сугыш һәм хезмәт
ветераннары Советы Рәисе урынбасары (килешү буенча)

- Чистайда  “Татарстан  -24” телеканалының
корпункт җитәкчесе (килешү буенча)

Геннадий Николаевич
Осипов

- Чистай муниципаль районы Советы депутаты,  шәхси
эшмәкәр (килешү буенча)

-   ТР Чистай муниципаль районы контроль-хисап 
палатасы рәисе 



Лариса Николаевна Галиева    -   Чистай муниципаль районында хокук тәртибен саклау буенча
“Форпост” җәмәгать тәртибен 

саклау яшьләр үзәге (Килешү буенча) 

Валентина Алексей кызы Хөснетдинова - “Татарстан Республикасының инвалидлар
оешмасы”ның  Чистай шәһәре инвалидлар җәмгыяте рәисе (килешү буенча)

                                                                                                    

 


