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Татарстан Республикасы 
Әлмәт муниципаль 
районының балигъ 
булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау 
комиссиясе турында 

 

  
 
 «Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау комиссиясе турында» 2011 елның 20 маендагы № 26-ТРЗ, 
«Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә 
органнарына балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау 
комиссияләрен төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыр буенча Татарстан 
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2005 ел 30 декабрь                   
№ 143-ТРЗ, 2019 ел 1 март №7-ТРЗ «Муниципаль районнарның һәм шәһәр 
округларының җирле үзидарә органнарына балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм аларның эшчәнлеген 
оештыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 
Татарстан Республикасы Законының 1 маддәсе 2 өлешенең үз көчен югалтуын 
тану хакында» Татарстан Республикасы Законнары нигезендә һәм кадрлар 
үзгәрешләренә бәйле рәвештә 
 

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 
 
 1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының балигъ 
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе составын 
расларга (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 
түбǝндǝге карарлары үз көчен югалткан дип танырга: 

- 2011 елның 13 декабрендәге № 144 «Әлмәт муниципаль районының 
балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе төзү 
турында»; 

- 2014 елның 3 июлендәге № 388 «Әлмәт муниципаль районы Советының 
«Әлмәт муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау буенча комиссия төзү турында» 2011 елның 13 декабрендәге 
№144 карарына үзгәрешләр кертү турында»; 

- 2015 елның 23 октябрендәге № 12 «Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Советының «Әлмәт муниципаль районының балигъ 
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булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия төзү 
турында» 2011 елның 13 декабрендәге № 144 карарына үзгәрешләр кертү 
турында»; 

- «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 
«Әлмәт муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау буенча комиссия төзү турында» 2011 елның 13 декабрендәге 
№ 144 карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2016 елның 29 апрелендәге № 70 
карары»;  

- «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 
«Әлмәт муниципаль районы балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау буенча комиссия төзү турында» 2011 елның 13 декабрендәге 
№ 144 карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 25 сентябрендәге                  
№ 202 карары. 

3. Район башкарма комитетының хокук идарәсенә (Ханнанова Ә.Б.) әлеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүматлар рәсми порталында» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында 
урнаштырырга.  

4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 
буенча даими комиссиясенә йөкләргә (Баһманов И. Р.). 
 
 
Муниципаль район башлыгы                                                            А.Р. Хәйруллин 
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Татарстан Республикасы 
Әлмәт муниципаль районы 
Советының 2019 елның 25 
мартындагы № 285 
карарына 1 нче кушымта 

 
 
 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының балигъ булмаганнар 
эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе составы 

 
 

Лаптева  
Светлана Владимировна 

Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 
урынбасары; Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы балигъ булмаганнар эшләре 
һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе 
рәисе 
 

Бакалдин  
Дмитрий Владимирович 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районының физик культура, спорт һәм туризм 
идарәсе башлыгы; Татарстан Республикасы 
Әлмәт муниципаль районының балигъ 
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 
яклау комиссиясе рәисе урынбасары 
 

Җаббарова  
Анастасия Радик кызы 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районының балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау комиссиясенең 
җаваплы сәркатибе 

Комиссия әгъзалары: 
 
Кәлимуллин  
Рамил Сәгыйт улы 

Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт 
районы буенча балигъ булмаганнар эшләре 
бүлеге башлыгы (килешү буенча) 
 

Макаров  
Артем Анатольевич 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районының балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе 
башлыгы вазифаларын башкаручы 
 

Павловская  
Ирина Александровна 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районы мәгариф идарәсе башлыгы 
 

Головина  
Вера Ростиславовна 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 
министрлыгының Әлмәт муниципаль районы 
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буенча Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе 
(килешү буенча) 
 

Павлова  
Инна Анатольевна 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районы башкарма комитетының  «Опека» 
идарәсе башлыгы 
 

Гиматдинова  
Кадрия Әслахетдин кызы 

Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш 
белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Әлмәт муниципаль 
районындагы социаль яклау идарәсе башлыгы 
(килешү буенча) 
 

Пайдуллина  
Гүзǝл Атлас кызы 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районы мәдәният идарәсе башлыгы  
 

Насертдинов  
Минсәгыйт Минсәет улы 

«Әлмәт шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү 
үзәге» дәүләт казна учреждениесе директоры 
(килешү буенча) 
 

Батыршина  
Зөлфирǝ Тǝлгать кызы 

Татарстан Республикасы буенча Россия 
ҖҮФХИ № 9 районара җинаять - башкарма 
инспекциясе башлыгы (килешү буенча) 
 

Ананьева   
Ольга Евгеньевна 

«Нур» балаларга һәм яшьләргә психологик-
педагогик ярдәм үзәге мөдире  
 

Лебедев  
Сергей Владимирович 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 
министрлыгының «Академик В. М. Бехтерев                  
исемендәге республика психоневрология 
диспансеры»ның Әлмәт филиалы баш табибы, 
(килешү буенча) 
 

Халиков  
Сирень Алтын улы 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 
министрлыгының «Республика наркология 
диспансеры» филиалы Әлмәт наркология 
диспансеры баш табибы (килешү буенча) 

 
 
Муниципаль район башлыгы                                                           А.Р. Хәйруллин 


