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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Алга китеп социаль-икъти-

cадый үстерү территориясендә эшчән-

лекне гамәлгә ашыру турында килешү 

төзүгә гаризаларны карап тикшерү комис-

сияләрен төзү турында» 2018 ел,                          

21 апрель, 271 нче карары белән расланган 

«Яр Чаллы», «Түбән Кама», «Чистай», 

«Зеленодольск», «Менделеевск» алга 

китеп социаль-икътиcадый үстерү терри-

торияләрендәге эшчәнлекне гамәлгә ашы-

ру турында килешү төзүгә гаризаларны 

карап тикшерү комиссияләре составла-

рына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алга китеп социаль-

икътиcадый үстерү территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү 

төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссияләрен төзү турында» 2018 ел, 21 апрель, 

271 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел,               

2 октябрь, 892 нче; 2019 ел, 13 июль, 573 нче; 2019 ел, 2 октябрь, 886 нчы; 2019 ел,      

19 ноябрь, 1049 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

«Яр Чаллы», «Түбән Кама», «Чистай», «Зеленодольск», «Менделеевск» алга китеп 

социаль-икътиcадый үстерү территорияләрендәге эшчәнлекне гамәлгә ашыру 

турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссияләре составларына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

«Яр Чаллы» алга китеп социаль-икътиcадый үстерү территориясендәге 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 
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Комиссия составыннан И.Ә.Фәйзуллинны чыгарырга; 

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министры Фәрит Мөдәррис улы Хәнифовны; 

Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхәт Рәфкать улы 

Шаһиәхмәтовны; 

Фәрид Солтан улы Габделганиевның вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшмәкәрләр хокукларын 

яклау буенча вәкаләтле вәкил – Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе»; 

 

«Түбән Кама» алга китеп социаль-икътиcадый үстерү территориясендәге 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 

Комиссия составыннан И.Ә.Фәйзуллинны чыгарырга; 

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министры Фәрит Мөдәррис улы Хәнифовны; 

Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхәт Рәфкать улы 

Шаһиәхмәтовны; 

Фәрид Солтан улы Габделганиевның вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшмәкәрләр хокукларын 

яклау буенча вәкаләтле вәкил – Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе»; 

 

«Чистай» алга китеп социаль-икътиcадый үстерү территориясендәге эшчәнлек-

не гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссиясе 

составында: 

Комиссия составыннан И.Ә.Фәйзуллинны чыгарырга; 

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министры Фәрит Мөдәррис улы Хәнифовны; 

Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхәт Рәфкать улы 

Шаһиәхмәтовны; 

Фәрид Солтан улы Габделганиевның вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшмәкәрләр хокукларын 

яклау буенча вәкаләтле вәкил – Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе»; 

 

«Зеленодольск» алга китеп социаль-икътиcадый үстерү территориясендәге 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 

Комиссия составыннан И.Ә.Фәйзуллинны чыгарырга; 

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 
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Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министры Фәрит Мөдәррис улы Хәнифовны; 

Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхәт Рәфкать улы 

Шаһиәхмәтовны; 

Фәрид Солтан улы Габделганиевның вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшмәкәрләр хокукларын 

яклау буенча вәкаләтле вәкил – Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе»; 

Михаил Павлович Афанасьевның вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Зеленодольск муниципаль районның башкарма комитеты җитәкчесе»; 

 

«Менделеевск» алга китеп социаль-икътиcадый үстерү территориясендәге 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 

Комиссия составыннан И.Ә.Фәйзуллинны чыгарырга; 

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министры Фәрит Мөдәррис улы Хәнифовны; 

Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхәт Рәфкать улы 

Шаһиәхмәтовны; 

Фәрид Солтан улы Габделганиевның вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшмәкәрләр хокукларын 

яклау буенча вәкаләтле вәкил – Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


