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        от «__04___» ____02______ 2019 г.               № ___34___  

   

Азнакай муниципаль районы башлыгының 

«Татарстан Республикасында елның иң яхшы 

территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсының I этабын үткәрү буенча 

муниципаль конкурс комиссиясе турында 2015 

елның 8 июнендәге 7 номерлы боерыгы (2016 

елның 9 июнендәге редакциясендә) белән 

расланган «Татарстан Республикасы Елның иң 

яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсының I этабын үткәрү буенча 

муниципаль конкурс комиссиясе составына 

үзгәрешләр кертү турында 
 

 

Кадрлар үзгәрешләре белән бәйле рәвештә: 

1. Азнакай муниципаль районы башлыгының «Татарстан Республикасында 

елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика конкурсының I 

этабын үткәрү буенча муниципаль конкурс комиссиясе турында 2015 елның 8 

июнендәге 7 номерлы боерыгы (2016 елның 9 июнендәге редакциясендә) белән 

расланган «Татарстан Республикасы Елның иң яхшы территориаль иҗтимагый 

үзидарәсе» республика конкурсының I этабын үткәрү буенча муниципаль конкурс 

комиссиясе составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Муниципаль конкурс комиссиясе составыннан Ә.Г. Исхаковны чыгарырга; 

1.2. Муниципаль конкурс комиссиясе составына кертергә: 

-  Комиссия әгъзасы итеп раслап (килешү буенча),Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының иҗтимагый советы рәисе Әхмәдишина Лилия 

Мөгамбәр кызын.  

 2. Әлеге боерыкны Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә:  http//aznakayevo.tatar.ru.  адресы буенча 

урнаштырырга. 

3. Әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай район Советы 

Аппараты җитәкчесе А. Ф. Хәлиуллинга йөкләргә. 

 

Башлык                                                                                                 М.З.Шәйдуллин      
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                                                                                                           Азнакай муниципаль районы  

                                Башлыгы карарына кушымта  

                                «_____»_________2019 №_____ 

 

"Иң яхшы территориаль иҗтимагый җәмәгатьчелек 
үзидарәсе» республика конкурсының I этабын үткәрү буенча  

муниципаль конкурс комиссиясе 
СОСТАВЫ 

 

  Комиссия рәисе: 

 

Хәлиуллин А.Ф. Азнакай район Советы Аппараты җитәкчесе 

Комиссия секретаре: 

 

Габитова З.С. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

юридик бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

Эшче төркем әгъзалары: 
Миндубаева Л.Ф.  Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары (килешү буенча) 

ГалееваР.А.  

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының " Актүбә шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге башлыгы (килешү буенча) 
Ханнанов P.P.  Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 

Кәримов М.И.  ветераннар Советы Рәисе (килешү буенча) 

Әхмәдишина Л.М. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Иҗтимагый советы рәисе (килешү буенча) 

Байтукалова P.M.  

 

«Бердәм Россия» партиясенең Азнакай җирле бүлекчәсе 

башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

 


