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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        25.11.2019                                                                        № 83 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгының «Кама Тамагы муниципаль 

районы башлыгы каршындагы хезмәтне 

саклау буенча Координация советы 

турында» 2009 ел, 23 октябрь, 61 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында  
 

 

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы каршындагы хезмәтне саклау 

буенча Координация советы эшен яхшырту максатыннан һәм Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетында кадрлар үзгәрүе сәбәпле, КАРАР бирәм: 
 

1. «Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы каршындагы хезмәтне саклау 

буенча Координация советы турында» 2009 елның  23 октябрендәге, 61 номерлы, 

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгының карарына 1 нче кушымтасын яңа 

редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә).  

 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Н. А. Вазыйхов 

 

 

                                               

 

 

 

                                                                                       

Кама Тамагы муниципаль 

район Башлыгының 2019     



11. 83 номерлы карарына 

1 нче кушымта 
 

Хезмәтне саклау буенча Координацион совет составы  

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы 
 

Заһидуллин Р. М. - Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесе, координация советы рәисе (килешү буенча); 

 Галимов Р.И.- Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесенең төзелеш һәм ТКХ буенча урынбасары, Координация советы рәисе 

урынбасары (килешү буенча); 

Хәйруллин Р.Р.- Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты эшләре 

белән идарә итүче, дәүләт учреждениеләре һәм җәмәгать хезмәте күрсәтү 

хезмәткәрләре профсоюз оешмасы җитәкчесе, координация советы рәисе 

урынбасары (килешү буенча);  

Гатауллин М.М.- Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге башлыгы, координация советы секретаре (килешү 

буенча); 

 

Совет әгъзалары:  

 

 Габидуллин Г.Ә.-Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы урынбасары; 

Хабибуллова М. Х.-Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары (килешү буенча);   

Вәлиев И.И.- Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының Кама Тамагы муниципаль районындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек идарәсе башлыгы, комиссия әгъзасы (килешү буенча); 

Молчанский В. С. - Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

оештыру эшләре бүлеге начальнигы (килешү буенча); 

Гращенкова Т.Н.-халык мәгарифе һәм фән хезмәткәрләре профсоюз 

оешмаларының район Советы рәисе, Кама Тамагы муниципаль районы Иҗтимагый 

советы рәисе(килешү буенча); 

Гилазов Э. В. - «Татарстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы 

хезмәтнең 8 отряды» ФГКУ №116 янгынга каршы бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

Минвәлиев И. И. - «Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе» ГАУЗның баш 

табибы (килешү буенча); 

Кадыйрова Н. Г. - Кама Тамагы районы буенча халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәгенең Тәтеш филиалы мөдире (килешү буенча); 

Рыжова З. Н. – әйдәп баручы белгеч – эксперт – «Татарстан Республикасы 

буенча Дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең Кама Тамагы муниципаль 

районындагы территориаль органы» бүлекчәсе җитәкчесе (килешү буенча); 

Сафин Р. М. - Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы һәм Зеленодольск 

шәһәре буенча баш дәүләт санитар табибының урынбасары (килешү буенча); 



Гарәфиева Р. Г. - баш белгеч, Россия Федерациясе Социаль иминият фондының 

Татарстан Республикасы буенча төбәк бүлекчәсе дәүләт учреждениесенең 8 нче 

филиалы вәкаләтле вәкиле (килешү буенча);  

Юманов В.А.-Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле 

вәкилнең Кама Тамагы муниципаль районындагы җәмәгать ярдәмчесе (килешү 

буенча); 

 Шәмсетдинов Р. Р. – Татарстан Республикасы буенча Россия Тикшерү 

комитетының Югары Ослан районара тикшерү бүлеге җитәкчесе (килешү буенча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


