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Яр Чаллы

Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча
район ведомствоара комиссиясе составы турында

20|9-2022 елларга Татарстан Республикасында яшьлар сэясатен ycTepy))
даyлат программасын раслау турында) Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыныц 2019 елныц 5 мартындагь! l58 номерлы карары hэм <Балалар haM
яшyсмерлэрнец ялын оештыру турындаD Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыныц2020 елныц 29 апрелендаге 34б номерлы карары нигезенда

кАРАР

l.

БИРо:

Балалар hэм яшьлэрнец яль!н оештыру буенча район ведомствоара

комиссиясе составын кушымта нигезенда расларга.
2. Олеге карарны районныц рэсми сайтында урнаштырырга.
3. Олеге карар yталешен контрольда тотуны yз щаваплылыгымда калдырам.
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А.Р. Хабибуллин

Башкарма комитет Щитэкчесе
11

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль

районы Башкарма комитетыныц 2020 елньlц /Q
I номерлы карарына кушымта
l,L

Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча
район ведомствоара комиссиясе составы

-

Бариев И.Ш.
Башкарма комитет Щитэкчесенец социЕrль масьалэлар буенча
урынбасары, раис;
габдуллин Н.с. - магариф идарэсе башлыгы, раис урынбасары;
Комиссия аьзалары:
Гэрэев И.Р. - Тукай муничипаль районы Башкарма комитетыныц яшьлар
эшлэре, спорт hэм туризм булеге башлыгы;
Бузина Н.К. - Тукай муниципаль районы Советыныц юридик булеге башлыгы;
Елисеев В.А. - Тукай районы эчке эшлэр булеге башлыгы, полиция
подполковнигы (килешу буенча);
Сухорук А.А. - Тукай муниципаль районы буенча кyзэтчелек эшчэнлеге булеге
башлыгы (килешу буенча);
Сиврюк Т,Н, - Яр Чаллы шэhэре халыкны эш белэн тээмин иry узэгенец Тукай
районы буенча филиалы медире (килешу буенча);
Хужагалиева Л.Н. - Тукай муниципаль районы финанс-бюджет пЕrлатасы рэисе;
Салихова Р.З. - ТР буенча Роспотребнадзор идарэсенец Чаллы шэhэрендэге
территориаль булеге башлыгы урынбасары (килешу буенча);
Сабиржанов Г.Г. - Тукай районы yзэк хастах€lнасе баш табибы (килешу
буенча);
Ахунова Э.Н. - Тукай муницип.rль районыныц соци.шь яклау идарэсе башлыгы
(килешу буенча);
Хэмэтх(анова Г.Х. - Тукай муниципаль районы Башкарма комитетыныц опека
hэм попечительлек секторы медире;
Бухарева Е.А. - Тукай муничипаль районы Башкарма комитеты мэгариф
идарасе щитакчесенец тарбия эшлэре буенча урынбасары;
Абдульминов Р.Р. - Тукай муницип€rль районы <Мэктэптэн тыш эшлэр yзэге)
МБМУ директоры (килешу буенча);
Хеснетдинова Г.Т. - Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты
каршындагы балиь булмаганнар эшлэре heM аларныц хокукларын яклау
комиссиясенец х(авatплы cekpeтapel

Муленкова В.Р.

муницип.rль районыныц бюджет haM кЕвна
)п{реждениелэрена хезмэт кyрсатy узэге> МБУ щитэкчесе (килешу бУенЧа);
Хэкимова И.Ф. - даyлэт hэм жэмэгать хезмате кyрсэтy учреждениелэре

- <Тукай

хезмэткерлэренец беренчел профсоюз оешмасы рэисе.

