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Рәис: 

Ибраһимова Н.В.            - “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 

                                        хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

                                         күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең директоры,  

                                         Комиссия  рәисе 

 
Сәркатип:                      

 Абдуллина      Л.И.          - “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 

                                        хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

                                         күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  

                                         хезмәткәрләр буенча менеджер, Комиссия сәркатибе                                  

Катнашучы  Комиссия әгзалары: 

 

Макарова А.И                     -   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

                                       социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

                                  социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

                                  учреждениесенең директор урынбасары; 

               Комиссия Рәисе урынбасары 
 

Ушатик Л.В -   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең директор урынбасары; 
Корбангалиева Л.К. 

 

 

 

-   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 



 

 

Әдиятуллина Р.Ш. 

 

учреждениесенең директор урынбасары; 

 

-   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең баш бухгалтеры; 

 
Мирзина Г.Р. -   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең  кадрлар бүлеге җитәкчесе; 
Хәкимҗанова Г.Р.               -   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең юридик киңәшчесе. 

 

 

Килмәгән Комиссия әгъзалары: 

 

Мифтахова Н.Д.                      – Татарстан Республикасы буенча Профсоз хезмәт   

хокукы  инспекторы 

Көн тәртибе: 

          Өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлеге мөдире Сосунова Л.Н.ның 

Трофимова Елена Викторовна һәм Трофимова Тамара Яковлеваның  милекне 

социаль хезмәткәр Николаева Надежда Юрьевнага  васыять  төзүе турында  

22.10.2018 № 03-06-08/4-690 эш язмасын карау.  

Тыңладылар: 

Ушатик Л.В. – Өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлеге мөдире Сосунова 

Л.Н.ның  22.10.2018 № 03-06-08/4-690 эш язмасын укыды, Трофимова Тамара 

Яковлеваның шәхси эше белән таныштырды   

Сорау буенча фикер алышуда барлык комиссия әгъзалары да катнашты. 

 

Карар: 

      Комиссия, социаль хезмәткәр Николаева Н.Ю.ның , Трофимова Т.Я.милке 

исәбенә  социаль  хезмәт күрсәтү,  гамәлләрендә хокукны бозу билгеләре 

чагылуы турында нәтиҗәгә килде. Моның белән бәйле рәвештә Татарстан 

Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгына белдерергә һәм хокукны саклау органнарына процессуаль карар 

чыгарыр өчен хәбәр итәргә. 

 

Рәис :                                                                                   Н.В. Ибраһимова 
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                                                                                            Г.Р. Хакимҗанова 

 

 

 

 


