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Район Советының«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау

комиссиясе турында " 2009 елның 3 апрелендәге 17-РС номерлы
карарына үзгәрешләр кертү хакында

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарәне  оештыруның  гомуми
принциплары  турында»  2003  елның  06  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы
Федераль  закон,  «Татарстан  Республикасында  балигъ  булмаганнар  эшләре
һәм  аларның  хокукларын  яклау  комиссияләре  турында»  2011  елның  20
маендагы  26-ТРЗ  номерлы  Татарстан  Республикасы  Законы  нигезендә
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ:

1.  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районында  балигъ
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе  турында»
2019  елның  03  апрелендәге  17-РС  номерлы  район  Советы  карарына
үзгәрешләр  кертергә  һәм  2  нче  кушымтаны  яңа  редакциядә  бәян  итәргә
(кушымта).

2.  Әлеге  карарны  веб-адрес  буенча  Татарстан  Республикасының
хокукый  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  http://pravo.tatarstan.ru
веб-адресы буенча рәсми порталда һәм http://laishevo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча  Интернет-телекоммуникация  челтәрендә  Лаеш  муниципаль
районының рәсми сайтында  бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль  районы Башкарма  комитеты җитәкчесе  И.Ф.  Зариповка
йөкләргә..

Муниципаль район башлыгы
 - муниципаль район Советы Рәисе
 вазыйфаларын башкаручы Т.П.Борһанова



Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Советының

   27.03.2020 елның 19номерлы
 карарына кушымта

         
         

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында балигъ булмаганнар эшләре
һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе составы

1. Карсалов А.Г. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, комиссия рәисе;

2. Хөсәенова Л.И. «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының
Мәгариф идарәсе» МКУ башлыгы, рәис урынбасары;

3. Демьянова Ю.А. Балигъ  булмаганнар  эшләре  һәм  аларның  хокукларын  яклау
комиссиясенең баш белгече, комиссия секретаре;

4. Ашурова В.Ш. «Район Мәдәният йорты» МБУК директоры;
6. Вәлиева Л.Р. «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының

мәгариф идарәсе» МКУ педагог-психологы;
5. Егоров Р.М. Татарстан  Республикасы  Лаеш  районы  буенча  Россия  ЭЭМ

бүлеге башлыгы (килешү буенча);
7. Егорова М.В. "Лаеш  үзәк  район  хастаханәсе"  ДАССУ  район  педиатры

(килешү буенча);
8. Зәкиева Р.А. Татарстан  Республикасы  буенча  Россия  ФҖҮХИнең  25  нче

номерлы Лаеш районы буенча УИИ башлыгы (килешү буенча);
9. Нохратская Т.В. Лаеш  районында  Татарстан  Республикасы  Бала  хокуклары

буенча  вәкаләтле  вәкилнең  җәмәгать  ярдәмчесе  (килешү
буенча);

10. Пучкова Т.К. «Лаеш  районы  халыкны  эш  белән  тәэмин  итү  үзәге»  ДКУ
директоры (килешү буенча);

11. Сергеева А.С. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма
комитетының  яшьләр  эшләре,  спорт  һәм  туризм  бүлеге
башлыгы вазифаларын башкаручы 

12. Сюнина Е.В. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү
һәм  социаль  яклау  министрлыгының  Лаеш  муниципаль
районындагы Социаль яклау бүлеге башлыгы (килешү буенча).

13. Устинов Д.А. «ФОРПОСТ»  җәмәгать  тәртибен  саклау  буенча  муниципаль
учреждение директоры;

14. Фомин Е.В. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш
идарәсенең  Лаеш  районы  буенча  НДиПР  бүлеге  башлыгы
(килешү буенча);

15. Храмова О.В. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма
комитетының  опека  һәм  попечительлек  бүлеге  башлыгы
вазыйфаларын башкаручы.

Муниципаль район башлыгы
 - муниципаль район Советы Рәисе
 вазыйфаларын башкаручы Т.П.Борһанова
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