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      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

2020 елның 18 февраленнән Менделеевск ш. №  244 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы Советының 2018 елның 

17 декабрендәге 176 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында «Менделеевск 

муниципаль районының балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын яклау 

комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

турында» 

                                         

          Кадрлар үзгәрүгә һәм 120-ФЗ номерлы Федераль законның үтәлешен тәэмин 

итүдә органнар һәм учреждениеләр эшчәнлеген координацияләүгә бәйле 

мәсьәләләрне нәтиҗәле хәл итү максатларында «Балигъ булмаганнарның 

күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау системасы нигезләре 

турында» 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советының 2018 

елның 17 декабрендәге 176 номерлы карарына 1 нче кушымта «Менделеевск 

муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссиясе составын раслау турында» яңа редакциядә кушымта 

нигезендә укырга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль районы 

башлыгы урынбасарына, балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссиясе рәисенә йөкләргә. 

 

 

 

 

 

 

Комиссия Рәисе                                                                    В.С.Чершинцев 

 

 

  

 
 

 

 



 
 

 

 
1 нче кушымта      

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы Советының  

2020 елның 18 февралендәге 244 номерлы карарына 

 

Менделеевск муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссиясе әгъзалары составы 
 

№ 

п/п 

КДНда биләгән 

вазыйфасы 

Төп эш урыны буенча биләгән вазыйфасы 

1 Комиссия рәисе Менделеевск муниципаль районы башлыгы 

урынбасары 

2 Комиссия рәисе 

урынбасары 

Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль 

мәсьәләләр буенча урынбасары 

3 Татарстан Республикасы 

Менделеевск 

муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

баш белгече, 

комиссиянең җаваплы 

секретаре 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының баш белгече, комиссиянең җаваплы 

секретаре 

Комиссия әгъзалары 

4 «Менделеевск үзәк район хастаханәсе» ДАССУ табиб-наркологы 

(килешү буенча) 

5 «Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» МКУ башлыгы 

6 ГАУСО деректоры «КЦСОН «Берег Надежды” Менделеевск муниципаль  

районында (килешү буенча) 

7 «Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре 

һәм спорт идарәсе» МКУ башлыгы 

8 Өлкән инспекторы ГПДН Менделеевск районы буенча Россия Эчке эшләр 

министрлыгы (килешү буенча) 

9 Педагог - психолог «Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» МКУ 

10 Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең күзәтчелек 

эшчәнлеге һәм профилактик эшләр идарәсенең Менделеевск муниципаль 

районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге башлыгы 

11 «Менделеевск районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ башлыгы 

(килешү буенча) 

12 «Менделеевск үзәк район хастаханәсе» ДАССУ поликлиникасының 

педиатрия бүлеге мөдире (килешү буенча) 

13 Менделеевск районы буенча Россия ЭЭМ бүлегенең полиция башлыгы 

урынбасары (җәмәгать тәртибен саклау буенча) 

14 Татарстан Республикасы буенча Россия ФКУ УИИ УФСИН Менделеевск 

районы буенча филиалы (килешү буенча) 



15 Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге башлыгы 

 


