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2020-2022 елларга  

Чирмешән муниципаль районында  

балалар һәм яшьләрнең  

ялын оештыру турында 

 

             Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында физик культураны, спортны, туризмны үстерү һәм 

яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген арттыру» дәүләт программасын 

раслау турында» 2014 елның 7 февралендәге 73 номерлы карары белән расланган 

2017 елның 27 ноябрендәге 916 номерлы «2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү турында» һәм «Балалар һәм яшьләр ялын оештыру 

турында» 2016 елның 31 мартындагы 191 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының карарларын үтәү йөзеннән, шулай ук балаларны яклау 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

өчен кирәкле шартлар тудыру максатларында Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Кушымталарны расларга: 

          - 2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының балалар һәм яшьләрнең 

ял итү программасын; 

         - Чирмешән муниципаль районында 2020-2022 елларга балалар һәм яшьләрнең 

ялын оештыру турында нигезләмәне; 

        - 2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының балалар һәм яшьләр 

ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиясе турында нигезләмәне; 

       - Чирмешән муниципаль районында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия составын. 

             2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарына тәэмин итәргә:      

 - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, 

субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау 
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хакында» 2004 елның 17 декабрендәге 542 номерлы карары белән билгеләнгән 

тәртиптә балага айлык пособие алучы булып торучы Татарстан Республикасында җан 

башына уртача кереме яшәү минимумыннан түбәнрәк булган гаиләләрдәге 

балаларның ялын оештыруны (алга таба - җан башына уртача кереме яшәү 

минимумыннан түбән булган гаиләләр балалары), әлеге категориядәге балалар 

төркемнәрен формалаштыру буенча эшләрне башкару өчен җаваплы 

башкаручыларны билгеләүне; 

- Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләренең коммерцияле 

булмаган ял оешмаларында территорияне тәүлек буе саклау, җәмәгать тәртибе  

һәм куркынычсызлыгы; 

- балаларның иминлеген һәм сәламәтлеген, хокук тәртибен, санитар-

экологик һәм янгын куркынычсызлыгын, балаларның ял оешмаларында һәм ял 

итү урыннарында суда иминлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән санитар-

эпидемиологик чаралар комплексын эшләү һәм үткәрү; 

- янгын куркынычсызлыгы таләпләренә, санитар кагыйдәләргә, суда 

кеше тормышын саклау кагыйдәләренә, хезмәткәрләрнең хезмәтне саклау 

шартларына һәм торышына, ял итүчеләрнең куркынычсызлыгына тәңгәллеген 

тикшерү максатыннан, аерым игътибарны юнәлтеп лагерьның торак 

корпусларының, азык-төлек блокларының һәм су белән тәэмин итү 

чыганакларының санитар торышына, мунча-кер юу комплексларының 

торышына, электр җиһазларының торышына, янгын сүндерү автоматикасы 

җайланмаларының, янгын турында хәбәр итү системаларының, телефон 

элемтәләренең, беренчел янгын сүндерү чараларының барлыгына һәм 

төзеклегенә, шулай ук персоналның янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен 

белүләрен ачыклау өчен һәр смена ачылыр алдыннан балаларның ял итү 

оешмаларына комплекслы тикшерү оештырырга; 

         -  дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеген гамәлгә ашырырга вәкаләтле 

орган тарафыннан бирелгән гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә 

туры килүен раслый торган документ булганда, шулай ук лагерьларның матди -

техник торышын ныгытуга юнәлдерелгән план биремнәренең янгын 

куркынычсызлыгын бетерү буенча күрсәтмәләрне һәм санитар законнарны 

бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләрне тулысынча үтәгәндә балаларның ял 

оешмаларын ачу; 

- балаларның ял оешмалары тарафыннан санитар кагыйдәләрне үтәү 

һәм лаборатория-инструменталь тикшеренүләр үткәрүгә билгеләнгән тәртиптә 

аккредитацияләнгән лабораторияләр белән килешүләр төзү юлы белән 

санитария-эпидемияләргә каршы (профилактик) чараларны үтәү; 

- ял оешмаларына кабул ителгән балаларның медицина 

документларында профилактика прививкаларының милли календаре нигезендә 

йогышлы авыруларга каршы прививка ясатуның торышы турында, яшәү, тәрбия, 

уку урыны буенча йогышлы авырулар белән контактлар булмау, туберкулез 

диагностикасы, флюорография тикшерүе нәтиҗәләре (15 яшьтән яшүсмерләр), 

гельминтозларга һәм эчәк протозларына тикшерү, йогышлы тире авыруларына, 

шул исәптән педикулезга карап тикшерү мәгълүматлары  булырга тиеш; 

- урман-техник чаралар үткәрү (үсеп килүче һәм коры агач ботакларын, 



куакларны кисү, яшь үсенте кисү, үләнне чабу, балалар ял оешмалары 

территориясеннән коры чыбык һәм чүп-чарны чыгару), лагерь тирәли 500 метр 

радиуста дератизация һәм талпанга каршы эшкәртүгә кадәр һәм ялны оештыру 

буенча бөтен кампания дәвамында, кирәк булган саен коры чыбык һәм чүп-

чарны чыгару; 

- барлык төзелмәләрне, шул исәптән файдаланылмый торганнарны, 

ачык территорияне, балаларның ял оешмалары тирәсендә 500 метр радиуста 

киртәләрне 35 - 40 көн кала һәм аларны ачканчы һәм консервацияләү алдыннан 

җиде көн кала дератизацион эшкәртү үткәрү, һәм шулай ук һәр дератизация 

эшкәртүдән соң 30 көннән соң нәтиҗәлелек контролен үткәрү белән сменалар 

арасында; 

- балаларның ял итү оешмалары территориясен һәм 50 метрлы зонаны 

ачылганчы 20-25 көн кала талпанга каршы эшкәртергә, шулай ук һәр талпанга 

каршы эшкәртүдән соң өч - биш һәм15-20 көн узгач нәтиҗәлелеккә ике тапкыр 

контроль үткәрү белән талпан вирусы энцефалиты буенча территорияләрдә 

урнашкан балаларның ял итү стационар оешмаларында алмашулар арасында ; 

- Татарстан Республикасы буенча Кулланучылар хокукларын яклау һәм 

кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәт идарәсенә 

(Татарстан) балаларның күмәк ялын оештыручылар тарафыннан, Татарстан 

Республикасы территориясенә аеруча куркыныч инфекцияләр китерүне, 

төркемле йогышлы авырулар килеп чыгуны кисәтү максатларында, 

республикадан читкә оештырылган балалар коллективларын җибәрүнең 

планлаштырылган сроклары турында өч тәүлектән дә ким булмаган вакыт эчендә 

хәбәр итү; 

  - ял оешмаларына эшкә урнашучы (эшләүче) затларга Россия Федерациясе 

Хезмәт кодексының 331 статьясында каралган педагогик эшчәнлек белән 

шөгыльләнүгә каршылыклар булу (булмау) предметына алдан тикшерүләр 

оештыру; 

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Балаларны автобуслар белән 

оешкан төстә ташу кагыйдәләрен раслау турында» 2013 елның 17 

декабрендәге 1177 номерлы карары белән расланган автобусларда төркем 

балаларны йөртүне оештыру Кагыйдәләре нигезендә балаларны йөртүне 

оештыру; 

- талпан энцефалитын, боррелиозны һәм бөер синдромлы геморрагик 

бизгәкне профилактикалау максатларында, бу төр эшләр башкаруга хокукы 

булган аккредитацияләнгән оешмалар белән дәүләт (муниципаль) 

контрактлары (килешүләр) төзү юлы белән корылмаларда һәм биналарда 

(шул исәптән файдаланылмый торган) һәм территориядә  дымлы 

дезинфекция, дезинсекция һәм дератизация үткәрү; 

- лагерь янындагы 500 метрлы зонада ачу һәм ябу алдыннан барьерлы 

дератизация үткәрү, лагерь янындагы территориядә 50 метрдан да ким 

булмаган арада башлангыч энтомологик бәяләмә белән талпанга каршы 

(акарицид) эшкәртү; эшкәртүне уздыруга кадәр һәм үткәрелгән эшкәртүдән  

соң 30 көннән соң дератизацион эшкәртүнең нәтиҗәлелеген тикшерү; 

- талпанга каршы (акарицид) эшкәртүнең нәтиҗәлелеген үткәрелгән 



эшкәртүдән соң өч-биш көннән соң һәм 15-20 көннән соң тикшереп тору; 

- янгын-техник минимумы һәм барлык хезмәткәрләрнең гигиеник 

әзерлеге программалары буенча балалар ял оешмалары җитәкчеләрен һәм 

педагогик составын билгеләнгән тәртиптә укыту һәм аларның еллык 

аттестациясен үткәрү;  

- эпидемик тимгел тифын (сыпной тиф) һәм педикулезны 

профилактикалау максатларында ял оешмалары ачылышына кадәр 

билгеләнгән тәртиптә аккредитацияләнгән оешмалар белән килешүләр төзү 

юлы белән урын-җир кирәк-яракларының (постельных принадлежностей, 

белья) камералы дезинфекциясен үткәрү; 

- палатка тибындагы лагерьларны талпан вирусы энцефалиты буенча 

эндемик территориядән тыш урнаштыру. 

3. ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ» баш табибына тәкъдим итәргә: 

- санаторий - курорт дәвалавына мохтаҗларны медицин сайлап алуы 

нигезендә «Балалар» юлламасы буенча 4 яшьтән 17 яшькә кадәрге хроник 

авырулары булган балаларның  шифаханә оешмаларында, шул исәптән «ана 

һәм бала» юлламасы буенча әтисе яисә әнисе (яки законлы вәкиле) озатып 

йореп, инвалид балаларның, җан башына уртача кереме яшәү 

минимумыннан түбән булган гаиләләрдәге балаларның, социаль 

реабилитацияләүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар махсуслаштырылган 

оешмаларда тәрбияләнүчеләрнең һәм социаль куркыныч хәлдәге 

гаиләләрдәге балаларның дәвалануын һәм ялын оештырырга; 

- үткәрелгән медицина сайлап алуы нигезендә, санаторийда булу 

вакытын тиешле кыскартып, шифаханә-курорт дәвалавына мохтаҗ 30 яшькә 

кадәрге йөкле хатын-кызларны шифаханә-курортларда дәвалауга «Балалар» 

юлламасы буенча  җибәрергә рөхсәт итәргә;  

- лагерьларны гамәлгә куючыларның заявкалары нигезендә контракт 

нигезендә медицина кадрлары белән тәэмин итергә; 

- балигъ булмаган балаларга укудан буш һәм каникул вакытларында 

аларны вакытлыча эшкә урнаштыру өчен, шулай ук ял оешмаларында 

балалар белән бергә ял итүче ата-аналарга түләү алынмыйча гына медицина 

тикшерүләрен оештыруны тәэмин итәргә; 

- ял оешмаларына эшкә җибәрелә торган персоналга сезонлы тикшерү 

кысаларында түләүсез флюорография тикшерүен тәэмин итәргә. 

- авыруларны профилактикалау буенча лекторийлар оештырырга;  

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» МКУ начальнигына билгеләнгән тәртиптә 

түбәндәгеләрне тәэмин итәргә: 

- республиканың профильле сменаларына җибәрелә торган балалар өчен 

юлламалар сатып алуга контрактлар төзү; 

- укуда, балалар иҗатында, спортта ирешкән уңышлары һәм балалар 

һәм яшьләр хәрәкәтендә актив катнашулары өчен бүләкләү сыйфатында 

закон нигезендә үткәрелә торган сәүдә (торг) нәтиҗәләре буенча билгеләнә 

торган Краснодар крае һәм Кырым Республикасы территориясендә 

урнашкан лагерьларга җибәрү өчен балалар ялы өчен оештырыла торган 



республика профильле сменаларына балаларны сайлап алалар һәм 

комплектлыйлар - республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар 

һәм олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар оешмалары тәрбияләнүчеләре , опекун 

һәм тәрбиягә бала алган гаиләләрдә тәрбияләнүче ятим балалар,  кадет 

мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр, балалар иҗтимагый берләшмәләре 

әгъзалары;  

- ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

оешмаларның үз лагерьларында, шулай ук закон нигезендә үткәрелә торган 

сәүдә нәтиҗәләре буенча билгеләнә торган оешмалар лагерьларында 

(балаларның ялын оештыруга бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән ял итү 

урынына бару һәм кире кайту өчен чыгымнарны, иминиятләштерү һәм 

туклануны да кертеп) дәүләт мәгариф оешмаларында тәрбияләнүче ятим 

балаларның һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларның ялын 

оештыру; 

- Чирмешән муниципаль районы белем бирү оешмаларында укучы ятим 

балаларның ялын оештыру; 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты белән берлектә мәгариф оешмалары оештырган лагерьларда 

укучыларның ялын оештыруга мониторинг ясауны оештырырга;  

-  практика узган чорда студентларны лагерьларда эшләргә җәлеп 

итәргә; 

- «Республиканың мәктәптән тыш эшләр үзәге» дәүләт бюджет өстәмә 

белем бирү учреждениесе һәм педагогик профильдәге дәүләт һөнәри белем 

бирү оешмалары базасында ял оешмаларына юнәлдерелгән педагогик 

кадрларны укыту; 

        - «Солнечный» балалар сәламәтләндерү лагеренә балалар җыю буенча 

җаваплы кешеләрне билгеләргә (1,2,3,4 сменалар); 

        - «Солнечный» балалар сәламәтләндерү лагерендә һәм мәктәп яны 

лагерьларында төп эш урыны буенча хезмәт хакын саклап калып, педагогик 

кадрлар һәм хезмәт күрсәтүче персонал белән тәэмин итәргә; 

     - җәйге каникуллар чорында барлык балаларга өстәмә белем бирү 

учреждениеләре эшен тәэмин итәргә; 

     - көндезге ял лагерьлары базасында һәм «Солнечный» стационар лагерында 

вакытлы (кыска вакытлы) түгәрәкләр һәм балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре 

ачырга; 

5. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге» МУ начальнигына үз 

компетенциясе кысаларында оештыруны тәэмин итәргә:  

-  профильле сменаларда балалар һәм яшьләрнең ял итүен, шул исәптән 

Кара диңгез буендагы лагерьларда; 

- балаларның ял итү оешмаларында профильле сменалар;  

- физкультура-сәламәтләндерү чаралары; 

- профильле сменалар, яшүсмерләрне хәрби-патриотик тәрбияләүгә 

юнәлдерелгән чаралар; 



- җан башына уртача кереме яшәү минимумыннан түбән булган 

гаиләләрдәге балаларның ял итүен; 

- социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге балаларның ялын итүен; 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының балалар 

һәм яшьләр ялы дәүләт оешмаларын үстерү буенча һәм матди-техник 

базасын камилләштерү буенча эшләр; 

 - 2020 елның 10 ноябренә кадәр балалар һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру буенча ведомствоара район 

комиссиясенә 2020 елның җәйге каникуллары чорында Чирмешән муниципаль 

районында балаларның һәм яшьләрнең җәйге ялын, сәламәтләндерүен, 

мәшгульлеген оештыру нәтиҗәләре турында җыелма хисап тапшырырга. 

6. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының финанс-

бюджет палатасына тәэмин итәргә: 

       - чыгымнар сметасы буенча көндезге тору белән мәктәп яны лагерьларын 

һәм «Солнечный» стационар лагерен карап тотуны; 

       - балаларның һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген 

оештыруга бүлеп бирелгән акчаларның максатчан кулланылышын контрольдә 

тоту; 

       -  ятим балаларга, ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга, аз тәэмин 

ителгән һәм имин булмаган гаиләләрдәге балаларга ата-ана взносларын түләү. 

        7. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә 

күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең 

Нурлат, Аксубай районнарындагы Территориаль бүлегенә түләү алмыйча гына 

уздыруны тәэмин итәргә тәкъдим итәргә: 

         - балаларның ял һәм сәламәтләндерү учреждениеләре әзерлегенә һәм җәйге 

сәламәтләндерү учреждениеләрендә эпидемиягә каршы чараларга санитар – 

эпидемиологик экспертиза; 

        - лагерьлар персоналына гигиеник укыту үткәргәндә һәм балалар 

сәламәтләндерү учреждениеләренә эш өчен җибәрелә торган персоналга 

медицина профилактик тикшерүләрен үткәрүне оештырырга; 

        - җәйге чорда вакытлыча мәшгульлекне рәсмиләштергәндә балигъ 

булмаганнарга медицина тикшерүләре; 

        - барлык типтагы балалар сәламәтләндерү лагерьларын тиешле 

рөхсәтләрсез ачуга юл куймаска. 

8. Тәкъдим итергә: 

 

- «Татарстан Республикасында Гигиена һәм эпидемиология үзәге» 

федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесенә түләү алмыйча гына 

тәэмин итәргә: 

- гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килү-килмәүгә 

санитар-эпидемиологик экспертиза; 

- ял оешмаларын ачар алдыннан гигиеник укыту һәм профилактик 

медицина тикшерүләре, лаборатория инструменталь тикшеренүләр, шулай 

ук гельминтозларга тикшеренүләр (глист йомыркасына глист, лямблий һәм 

энтеробиозга кан анализы), эчәк инфекцияләре китереп чыгаручы  



авыруларны китерүгә тикшеренүләр, корсак тифында канны серологик 

тикшерү өчен җибәрелә торган персоналга гигиеник укыту һәм профилактик 

медицина тикшерүләре үткәрү; 

- укудан буш һәм каникулда вакытта балигъ булмаганнарга вакытлы 

эш белән тәэмин итүне рәсмиләштергәндә медицина тикшерүләре уздыру; 

9. Россия Эчке эшләр министрлыгының Чирмешән районы буенча 

бүлекчәсе начальнигына тәкъдим итәргә: 

        - түләү алынмыйча гына балалар сәламәтләндерү учреждениеләрендә 

булган чорда аларның җәмәгать тәртибен һәм куркынычсызлыгын, территорияне 

саклауны тәэмин итәргә; 

        - балаларның оештырылган төркемнәрен экскурсия урынына бару һәм кире 

кайту маршрутлары буенча барганда куркынычсызлыкны тәэмин итәргә; 

        - «Солнечный» стационар сәламәтләндерү лагеренда тәүлек буе полиция 

посты оештырырга; 

        - юл йөрү кагыйдәләре буенча ярышлар, уеннар оештырырга         

      10. Татарстан Республикасы буенча ПР ГУ  МЧС России һәм РТ УНД Яңа 

Чишмә һәм Чирмешән муниципаль районнарында күзәтчелек эшчәнлеге һәм 

профилактик эшләрнең Районара бүлегенә тәкъдим итәргә: 

         - мәктәпләрдә һәм «Солнечный» балалар сәламәтләндерү лагерында 

балаларның җәйге ялы вакытында янгын куркынычсызлыгы буенча техник 

тикшерүне тәэмин итәргә. 

       11. Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының Чирмешән муниципаль районындагы социаль 

яклау бүлеге башлыгына тәкъдим итәргә: 

          - беренче чиратта, сәламәтләндерү лагерьларында аз керемле, күп балалы 

һәм тулы булмаган гаиләләрдәге балаларның ялын һәм сәламәтләндерүне 

оештыруны тәэмин итәргә; 

         - сәләмәтлеге какшаган балаларның сәламәтләндерүен һәм санитар 

дәвалануын өлкәннәр озатуында оештырырга. 

12. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының  «Мәдәният бүлеге» МУ начальнигына: 

       - сәламәтләндерү лагерьларында ял итүче балалар өчен музыкаль-

массакүләм чаралар оештырырга; 

       - күчмә китапханәләр эшен һәм сәламәтләндерү лагерьларында кино 

күрсәтүне оештырырга. 

        13. «Чирмешән районы халкын эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

директорына тәкъдим итәргә: 

         - җәйге каникул вакытында мәшгульлек чаралары хисабына районда балигъ 

булмаган гражданнарның вакытлыча мәшгульлеген оештырырга, шул исәптән 

мәктәпләрдә ремонт бригадалары эшен дә. 

14. ТР Чирмешән муниципаль районы «Солнечный» балалар 

сәламәтләндерү лагере муниципаль бюджет учреждениесе директорына: 

 - сәламәтләндерү лагерьларын әзерләү барышында оештыру эшләре алып 

барырга; 



15.  Чирмешән муниципаль районы хуҗалык исәп-хисап оешмалары 

җитәкчеләренә сәламәтләндерү лагерьларында балалар ялын оештыруда ярдәм 

күрсәтергә тәкъдим итәргә. 

        16. "Безнең Чирмешән" ("Наш Чирмешән") газетасы редакциясенә 

балаларның җәйге ялына әзерлек һәм аны уздыру барышын даими яктыртып 

барырга тәкъдим итәргә. 

        17. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» МУ начальнигына һәм Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге» МУ начальнигына: 

       -  мәктәп яны лагерьларын 2020 елның 1 июненә кадәр ачуга әзерләргә; 

       - «Солнечный» балалар сәламәтләндерү лагерен 2020 елның 10 июненә 

кадәр. 

         18. Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «2019 елда 

Чирмешән муниципаль районы балалары һәм яшьләренең ялын оештыру 

турында» 2018 елның 29 октябрендәге 508 номерлы карарын үз көчен югалткан 

дип танырга. 

        19. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль 

мәсьәләләр буенча урынбасарына йөкләргә. 

 

 

Башкарма комитет                                                                                                              

Җитәкчесе                                                                                       И.Н.Шәйдуллин 

 


