
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

КАРАР 

И 
03 2020 ел 

Яр Чаллы № 7 9 6 

Тукай муниципаль районында опекунлык советы 
составын раслау турында 

Россия Федерациясенец 2008 елныц 24 апрелендэге «Опека Ьэм попечительлек 

турында» 48-ФЗ номерлы Федераль законны, «Татарстан Республикасында 

муниципаль берэмлеклэрнец жирле узидарэ органнарына опека Ьэм попечительлек 

елкэсендэ Татарстан Республикасыныц аерым дэулэт вэкалэтлэрен биру турында» 

2008 елныц 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын Ьэм 

Тукай муниципаль районы балигъ булмаганнарыныц хокукларын Ьэм законлы 

мэнфэгатьлэрен яклау буенча нэти^эле эш максатында, 

КАРАР БИРЭ: 

1. Тукай муниципаль районыныц опекунлык советы комиссиясе составын 

кушымта нигезендэ расларга. 

2. Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты Житэкчесенец 2018 

елныц 29 декабрендэге «Тукай муниципаль районында опекунлык советы 

комиссиясе составы турында» 6666 номерлы карары у
3
 кочен югалткан дип 

санарга. 

3. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районыныц опека Ьэм 

попечительлек секторына 3 кон эчендэ элеге карарны Тукай муниципаль районы 

сайтында Ьэм Татарстан Республикасы рэсми хокукый мэгълумат порталында 

урнаштырырга. 

4. Элеге карар утэлешег контрольдэ тотуны Башкарма комитет 

Ж^итэкчесенец социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасарына йеклэргэ. 

Башкарма комитет житэ Л.Г. Авзалов 
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Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районында опекунлык советы 

комиссиясе составы 

Рэис: 

Азалов Ленар Гаяз улы - Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

Ж^итэкчесе; 

Урынбасар: 

Бариев Илфак Шамил улы - Башкарма комитет Дитэкчесенец социаль мэсьэлэлэр 

буенча урынбасары; 

Секретарь: 

Мозаффарова Светлана Зофэр кызы - опека пэм попечительлек булегенец эйдэп 

баручы белгече. 

1. Габдуллин Наил Сайман улы - «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль 

районы мэгариф идарэсе» МКУ башлыгы; 

2. Ахунова Эльмира Нурмехэммэт кызы - Татарстан Республикасы Хезмэт, 

халыкны эш белэн тээмин игу Ьэм социаль яклау министрлыгыныц Тукай 

муниципаль районында социаль яклау идарэсе башлыгы; 

3. Хэметжднова Гузэл Хэмэтнэсыйх кызы - опека Ьэм попечительлек секторы 

модире; 

4. Гэрэев Илнур Рэкыйп улы - яшьлэр эшлэре, спорт Ьэм туризм булеге 

башлыгы; 

5. Бузина Нэзирэ Камил кызы - юридик булек башлыгы (килешу буенча); 

6. Сабиржанов Галим Габбас улы - Тукай районы узэк хастаханэсе баш табибы 

(килешу буенча); 

7. Шэцгэрэев Руслан Рэиф улы - Пенсия фонды идарэсенец Тукай районы 

булеге хокукларында клиентлар хезмэте житэкчесе (килешу буенча). 

Комиссия эгъзалары: 


