
         

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

 

Азнакай шҽһҽре          № 320-43 «03»  февраль 2020 ел 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

2018 елның 22 августындагы 204-30 нчы номерлы 

«Хезмҽт (вазифа) тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиясе 

турында Нигезлҽмҽне раслау хакында» карары белҽн 

расланган хезмҽт (вазифа) тҽртибенҽ карата 

талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга 

салу комиссиясе составына үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

 

Кадрлар үзгҽрешенҽ бҽйле рҽвештҽ  

            Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2018 елның 22 

августындагы 204-30 номерлы «хезмҽт (вазифа) тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиясе турында Нигезлҽмҽне раслау 

хакында» карары белҽн расланган (2018 елның 28 декабрендҽге 231-33 номерлы 

редакциясендҽ) хезмҽт урынында үз-үзеңне тоту һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын 

җайга салу талҽплҽрен үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу 

комиссиясе составына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ:  

1.1. Комиссия составыннан чыгарырга: Г.Г. Сөлҽйманованы; Р.К. 

Хҽсҽнованы; 

1.2. Комиссия составына кертергҽ: 

- Гатиятуллин Рамил Гамбҽровичны-Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы башлыгы ярдҽмчесе, аны комиссиянең җаваплы секретаре 

итеп раслап; 

- Гыйлҽҗев Дамир Рашатовичны-Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары, аны комиссия 

ҽгъзасы итеп раслап, килешү буенча; 



- Ҽмирова Эльвира Илмировнаны-Азнакай муниципаль районы һөнҽр 

берлеклҽре оешмаларының координация советы рҽисе, Азнакай муниципаль 

районында Россия Федерациясе АПК хезмҽткҽрлҽре һөнҽр берлегенең Татарстан 

республика оешмасы рҽисе, аны Комиссия ҽгъзасы итеп раслап, килештерү 

буенча комиссия ҽгъзасы итеп билгелҽнҽ; 

1.3. Комиссиянең җаваплы секретаре Мөстҽкыймова Рҽмзия Җҽүдҽтовнаны 

- Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының оештыру - кадрлар белҽн 

тҽэмин итү бүлеге начальнигы, комиссия ҽгъзасы итеп расларга. 

1.4. Комиссия ҽгъзасы  Л. М. Ҽхмҽдишина вазыйфасын түбҽндҽге 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«җитҽкче урынбасары - "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мҽгариф идарҽсе" МКУ мҽгълүмати - методик бүлеге начальнигы, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы рҽисе, 

килешү буенча.». 

2. Ҽлеге карарны Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

интернет-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тоту Азнакай район Советының 

законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре 

буенча даими комиссиясенҽ йөклҽнҽ. 

 

 

Рҽис                                                                                             М. З. Шҽйдуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1  номерлы кушымта   

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советы карарына карата 

"03» февраль 2020 ел, № 320-43 

 

Хезмҽт урынында үз-үзен тотуга куелган талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр 

каршылыгын җайга салу буенча комиссия составы 

 

 

Комиссия рәисе: 

Нҽгыймов Н. М. Азнакай муниципаль районы башлыгы урынбасары 

 

 Комиссия рәисе урынбасары: 

А.Ф. Хҽлиуллин  Азнакай район Советы Аппараты җитҽкчесе 

Комиссиянең җаваплы сәркатибе: 

Гатиятуллин Р. Г. Азнакай муниципаль районы башлыгы ярдҽмчесе   

Комиссия секретаре: 

Фаррахова Г. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

оештыру-кадрлар белҽн тҽэмин итү бүлеге баш белгече) 

Комиссия әгъзалары: 

Шҽмсетдинов А. Х. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе 

(килешү буенча) 

Гыйлҽҗев Д. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары) 

М.И. Солтанов Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре  Башкарма 

комитеты җитҽкчесе (килешү буенча) 

З.С. Габитова Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

юридик бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

Мөстҽкыймова 

Р.Җ. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

оештыру-кадрлар белҽн тҽэмин итү бүлеге башлыгы (килешү 

буенча) 

 
Хөснетдинов Р. А. "Азнакай политехника техникумы" ДАҺБУ директоры 

(килешү буенча) 



Л.М.Ҽхмҽдишина "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽгариф идарҽсе" МКУнең мҽгълүмати - методик бүлеге 

начальнигы урынбасары, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Иҗтимагый советы рҽисе (килешү 

буенча) 

 

 Кҽримов М. И. Татарстан Республикасы Ветераннар иҗтимагый 

оешмасының Азнакай шҽһҽр бүлекчҽсе рҽисе (килешү 

буенча) 

Э.И. Ҽмирова килешү буенча,  комиссия ҽгъзасы итеп раслап, Азнакай 

муниципаль районы һөнҽр берлеклҽре оешмаларының 

координация советы рҽисе, Россия Федерациясе АПК 

хезмҽткҽрлҽре һөнҽр берлегенең Татарстан республика 

оешмасы рҽисе. 

 


