
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ  

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     ___20.12.2019____________                                 Чирмешән авылы                        №__534_________ 

 
 

Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль районы Башкарма  

комитеты җитәкчесенең 2016 елның  

14 мартындагы 143 номерлы  

«Чирмешән муниципаль районы  

эшкуарларының иҗтимагый Советы составын  

һәм Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы эшкуарларының  

Иҗтимагый советы турындагы нигезләмәне 

раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

          «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 

елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә җәмәгать 

контроле нигезләре турында» 2014 елның 21 июлендәге 212-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында» 2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә, Чирмешән муниципаль районы территориясендә эшкуарлык 

эшчәнлеген үстерүгә ярдәм итү һәм Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында инвестицияле эшчәнлектә катнашучыларның үзара 

хезмәттәшлеге нәтиҗәлелеге максатларында КАРАР БИРӘМ: 

    1.  1 пунктының 1 пунктчасын «Чирмешән муниципаль районы 

эшкуарларының иҗтимагый Советы составы» яңа редакциядә бәян итәргә 

кушымта нигезендә. 

 2. Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы сайтында Интернет челтәрендә урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Башкарма 

комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасарына йөкләргә. 

 

Башкарма комитет  

Җитәкчесе                                                                                        И.Н. Шәйдуллин 

 

 

 

                                   



 
Килешенде: 

Район Башкарма комитеты җитәкчесенең  

икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары                                                    М.Х. Әһлиуллин                                           

 

Территориаль үсеш  

бүлеге начальнигы                                                                                             С.Н. Кузнецова 

 

Тикшерде: 

Муниципаль район Советының  

юридик бүлек начальнигы                                                                                Т.В. Рунова 

 

Әзерләде: 

Территориаль үсеш бүлеге  

җитәкчесе урынбасары                                                                                     Л.Ф.Җиһаншина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитеты Җитәкчесенең 

2019 елның «___» ______  

____ номерлы карарына 

 1 нче кушымта  

 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы  

эшкуарларының иҗтимагый Советы  

СОСТАВЫ 

 

Совет Рәисе  

Латыйпов Альберт Яхъя улы 

 «Багетный» СПСПК рәисе 

 

Совет Әгъзалары 

 

Әһлиуллин Марат Хабибулла улы 

  

 

 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча урынбасары                                                          

 

Бадикян Роман Леваевич шәхси эшмәкәр  

(килешү буенча) 

Гайнуллина Айсылу Фаил кызы 

 

 

 

ТР Чирмешән муниципаль районында ТР 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек идарәсе финанс икътисад бүлеге 

башлыгы  

(килешү буенча) 

Гозәеров Илшат Сәйфулла улы  «ЧИРМЕШӘНАГРО» ҖЧҖ генераль 

директоры (килешү буенча) 

Җиһаншина Лилия Фәрит кызы 

 

район Башкарма комитетының территориаль 

үсеш бүлеге җитәкчесе урынбасары 

Камалов Ленар Камил улы ТР ФПП Эшкуарлыкка ярдәм итү үзәгенең 

төбәк вәкиле  

(килешү буенча) 

Кузнецова Светлана Наил кызы 

 

район Башкарма комитетының территориаль 

үсеш бүлеге начальнигы 

Мортазин Әбүзәр Рәхимҗан улы 

 

район кулланучылар җәмгыяте идарәсе рәисе  

(килешү буенча) 

Мортазин Фәрхәд Әсгат улы  «ЩИТ» ҖЧҖ директоры (килешү буенча) 

Нуртдинов Ирек Наил улы шәхси эшмәкәр  

(килешү буенча) 

Нуруллина Алсу Мәсхүд кызы 

 

шәхси эшмәкәр  

(килешү буенча) 

Хайрисламов Альфрит Хәнәфи 

улы 

 

 «Чирмешән» АХК рәисе  

(килешү буенча) 

 
 


