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КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

 

Азнакай шәһәре № 319-43 «03»  февраль 2020 ел 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советының 2009 елның 22 апрелендәге  242-35 

нче номерлы  "Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районында муниципаль хезмәт 

турында" карары белән расланган, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле 

үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының 

даими кадрлар-аттестация комиссиясе составына 

үзгәрешләр кертү турында (2019 елның 20 

августындагы 277-38 нче номерлы карар 

редакциясендә)  

 

 

Кадрлар үзгәрешенә бәйле рәвештә 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итте: 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2009 елның 22 

апрелендәге  242-35 нче номерлы  "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында муниципаль хезмәт турында" карары белән расланган, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының даими кадрлар-аттестация комиссиясе 

составының 6 нчы кушымтасына (2019 елның 20 августындагы 277-38 нче 

номерлы карар редакциясендә) 1 нче кушымта нигезендә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

1.1. Комиссия составыннан чыгарырга: Г.Г. Сөләйманованы, Л.Ф. 

Миндубаеваны. 

1.2. Комиссия составына кертергә: 

- М.И. Солтановны - килешү буенча,  комиссия әгъзасы итеп раслап, 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесен; 
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- З.С. Габитованы - килешү буенча,  комиссия әгъзасы итеп раслап, Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының юридик бүлеге начальнигын; 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2009 елның 22 

апрелендәге  242-35 нче номерлы  "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында муниципаль хезмәт турында" карары белән расланган, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының даими кадрлар-аттестация комиссиясе 

составының 8 нче кушымтасына (2019 елның 20 августындагы 277-38 нче 

номерлы карар редакциясендә) 2 нче кушымта нигезендә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

2.1. Комиссия составыннан чыгарырга: Р.К.Хасановны; 

2.2. Комиссия составына кертергә: 

Э.И. Әмированы - килешү буенча,  комиссия әгъзасы итеп раслап, Азнакай 

муниципаль районы һөнәр берлекләре оешмаларының координация советы рәисе, 

Россия Федерациясе АПК хезмәткәрләре һөнәр берлегенең Татарстан республика 

оешмасы рәисе. 

2.3. Комиссия әгъзасы  Л. М. Әхмәдишина вазыйфасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«җитәкче урынбасары - "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе" МКУ мәгълүмати - методик бүлеге начальнигы, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы рәисе, 

килешү буенча.». 

Әлеге карарны Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http//aznakayevo.tatar.ru. 

Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту Азнакай район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 

буенча даими комиссиясенә йөкләнә. 

 

 

Рәис                                                                                    М. З. Шәйдуллин 
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Татарстан Республикасы  

Азнакай районы Советы карарына  

1  нче кушымта  «03» февраль 2020 

ел  №319-43 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарында муниципаль хезмәт вакантлы вазыйфасын биләү буенча  комиссия 

составы 

 

 

Комиссия рәисе: 

Н.М. Нәгыймов Азнакай муниципаль районы башлыгы 

урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Шәмсетдинов А. Х. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

Комиссия секретаре: 

Мөстәкыймова Р.Җ. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының оештыру-кадрлар белән 

тәэмин итү бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

Комиссия әгъзалары: 

М.И. Солтанов   Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шәһәре  Башкарма комитеты җитәкчесе 

(килешү буенча) 

 

А.Ф. Хәлиуллин  Азнакай район Советы Аппараты җитәкчесе 

 

З.С. Габитова  Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бүлеге начальнигы 

(килешү буенча); 

 

Л.Р.Гафиева "Азнакай шәһәре халыкны эш белән тәэмин 

итү үзәге" ДКУ директоры (килешү буенча) 
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Татарстан Республикасы  

Азнакай районы Советы карарына  

2 нче кушымта  «03» февраль 2020 ел  

№319-43 

  
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  даими кадрлар-

аттестация комиссиясе составы 

 

 
Комиссия рәисе: 

Н.М. Нәгыймов Азнакай муниципаль районы башлыгы 

урынбасары  

 

Комиссия рәисе урынбасары: 

А.Ф. Хәлиуллин  Азнакай район Советы Аппараты җитәкчесе  

 

Комиссия секретаре: 

Мөстәкыймова Р.Җ.             Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының оештыру-кадрлар белән тәэмин итү 

бүлеге башлыгы (килешү буенча)  

Комиссия әгъзалары: 

Шәмсетдинов А. Х. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе (килешү буенча) 

 

М.И. Солтанов               Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре  

Башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

З.С. Габитова             Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бүлеге начальнигы (килешү 

буенча); 

 

Л.М.Әхмәдишина «җитәкче урынбасары - "Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе" 

МКУ мәгълүмати - методик бүлеге начальнигы, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Иҗтимагый советы рәисе, килешү 

буенча.». 

Э.И. Әмирова килешү буенча,  комиссия әгъзасы итеп раслап, 

Азнакай муниципаль районы һөнәр берлекләре 

оешмаларының координация советы рәисе, Россия 

Федерациясе АПК хезмәткәрләре һөнәр берлегенең 

Татарстан республика оешмасы рәисе. 

 


