
“Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең Коррупциягә 

каршылык күрсәтү буенча комиссия утырышы 

БЕРКЕТМӘСЕ 

  

 

2018нче ел, 24нче   декабрь                                                                         Казан  

 

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 әгъзалары: 

 

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 учреждениесенең 



 

 

Әдиятуллина 

Р.Ш. 

 

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.    

 

 

 

 

Нәфикова А.Р.            

-   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең 

юридик киңәшчесе; 

 

-  Россия  Федерациясенең  дәүләт оешмалары һәм иҗтимагый 

хезмәт күрсәтү хезмәткәрләренең Татарстан республикасы 

Профсоюз  оешмасы рәисе урынбасары .              

 

 

Чакырылдылар: 

 

Кладиев А.В.      -   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

       социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

                                 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең                   

информацион технологияләр бүлеге җитәкчесе; 

 

Константинова А.С.   -   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

                                  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

                                 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең   

                                 эш башкаручысы; 

 

Баранов О.И.   -     “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

                                социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

                                социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең   

                                сатып алулар бүлеге җитәкчесе.  

 

        Көн тәртибе: 

 

         “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү 

комплекслы үзәге” социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  



2018нче елга Коррупциягә каршылык буенча чаралар планы үтәлеше 

турында (алга таба – Чаралар планы). 

        

 Тыңладылар: 

Абдуллина Л.И. – 2018нче елда Чаралар планы үтәлеше турында. 

 

Карар: 

1. 2018нче елда Чаралар планы үтәлеше буенча эшне 

канәгатьләндерерлек дип танырга. 

2.    “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү 

комплекслы үзәге” социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  

бүлекләре һәм бүлекчәләре тәкъдимнәре нигезендә 2018нче елның 28нче 

декабренә кадәр    “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең  2019нчы елга Коррупциягә каршылык буенча чаралар 

планы проектын булдырырга.  

 

 

Рәис :                                                                                   Н.В. Ибраһимова 

              

Рәис урынбасары:                                                              А.И. Макарова 

 

Сәркатип:                                                                            Л.И. Абдуллина 

 

 Комиссия әгъзалары:                                                        Л.В. Ушатик      

                                                                                             Л.К. Корбангалиева  

                                                                                                   Р.Ш.Әдиятуллина                                                  

                                                                                            Г.Р. Мирзина 

                                                                                            Г.Р. Хакимҗанова                                                                                                

                                                                                                   А.Р. Нәфикова  

 


