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КАРАР

«,7^» ЩгА/Ц 2 01 _^г.

Татарстан Республикасы 
Әтнэ муниципаль районының 
телләр турындагы законнарны гамәлгә 
ашыру буенча комиеерыеенен 

яңа еоставын раелау турында

№  /

«Татаретан Республикасының дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында 
башка телләр турында " 1992 елның 8 июлендәге 1560-Х1 номерлы Татарстан 
Республикасы Законын тормышка ашыру буенча районның нәтиҗәле эшчэнлеген 
тәэмин итү макеатларында Әтнэ район башкарма комитеты ,

КАРАР БИРӘ:

ТӘтнэ муниципаль районында телләр турындагы законнарны гамәлгә ашыру буенча 
комиссиянең яңа составын № 1 кушымта нигезендә раеларга;
2. Әлеге. карарны Татаретан Республикаеы Әтнэ муниципаль районының рэеми 
еайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өетемдэ калдырам.

Башкарма комитет җитәкчесе А.Ф. Каюмов

mailto:atnva@tatar.ru


1 нче кушымта 
« »  20
№ лы карарга

Состав
Татарстан Республикасы Әтнэ муниципаль районында телләр турындагы 

законнарны гамәлгә ашыру буенча комиссия

1 Каюмов 
Айрат Фәнил Улы
Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия рәисе
2 .Закирова Гөлшат Марс кызы МКУ «бүлек " Әтнә районы Башкарма 
комитетының мәгариф бүлеге башлыгы урынбасары ,
комиссия рәисе урынбасары
3 Халикова Гөлфия Зөфәр кызы МКУ «Мәгариф бүлеге " методисты»
Әтнә районы башкарма комитеты,
комиссия секретаре 
Комиссия әгъзалары:
4 Аскарова Алсу Камил кызы "Әтнә үзәкләштерелгән китапханәләр 
системасы" муниципаль бюджет учреждениесе директоры»
5 Хәйретдинов Азат Гыйльметдин улы Әтнә районы Башкарма комитетының 
«мәдәният бүлеге» МКУ начальнигы
6 Мөхәммәтҗанова Гөлнар Равил кызы «ТАТМЕДРГА» АҖ филиалы «Әтнә 
таңы " газетасы редакциясе директоры-баш мөхәррире”
7 Гыймадиев Фердинант Илдус улы Әтнә муниципаль районы Финанс- 
бюджет палатасы Рәисе
8 Г алиева Г өлфия Фирдәвес кызы Күңгер урта гомуми белем бирү 
мәктәбенен татар теле укытучысы»
9 Бәширова Резедә Роберт кызы Олы Әтнә урта мәктәбенең Инглиз теле 
укытучысы»
10 Хөснетдинова Алсу Мисалим кызы Әтнә районы Башкарма комитетының 
мәгариф бүлегенең мәктәпкәчә белем бирү буенча методисты,
11 Гарипов Ленар Тәлгать улы Әтнә районы Башкарма комитетының 
мәгариф бүлеге башлыгы

Искәрмә: район башкарма комитетына турыдан-туры буйсынмаган барлык 
затлар килешү буенча составка кертелә.


