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Комиссия Рәисе: 

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

                                        хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

                                         күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең директоры,  

                                         Комиссия  рәисе 

 

Катнашучы  Комиссия әгъзалары: 

Комиссия Рәисе урынбасары: 

 

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

                                       социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

                                  социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

                                  учреждениесенең директор урынбасары; 

Комиссия сәркатибе : 

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

                                        хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

                                         күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  

                                         хезмәткәрләр буенча менеджеры 

               
 

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 директор урынбасары; 



 

 

Әдиятуллина Р.Ш. 

 

 

-   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең баш бухгалтеры; 

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

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең  информацион технологияләр бүлеге 

җитәкчесе; 
Хәкимҗанова Г.Р.    

 

 

 

НәфиковаА.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 

Республикасының Профсоюз оешмасы сәркатибы 

урынбасары. 

  

Чакырылганнар:  

Заһидуллина М.А. -   “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  дәүләт сатып алулары бүлеге 

башлыгы. 
 

Көн тәртибе: 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе 

хезмәткәрләренең һәм клиентларының шәхси мәгълүматларын саклауны 

тәэмин итү; 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  

коррупциягә каршылык күрсәтү профилактикасы өчен җаваплы 

хезмәткәрләренә коррупциягә каршы укулар оештыру;  

 



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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе 

сайтын оешманың дәүләт хезмәтен күрсәтүдә һәм гражданнарга мәгълүмат 

җиткерүдә  ачыклыгын һәм хәбәрдарлыгын тәэмин итү максаты белән  

камилләштерү; 

4. Гражданнарның һәм юридик затларның коррупцияле хокук бозулар 

турында мәглүматлары булган мөрәҗәгатләрен,шул исәптән 

махсуслаштырылган тартмалар аша килгән,анализлау; 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә 

чыккан боерыклар һәм башка документлар проекты экспертизасын, 

коррупция килеп чыгуга шартлар булдыручы кагыйдәнамәләрне ачыклау 

максаты белән уздыру ; 

6. 2019нчы елның I кварталында “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном 

дәүләт учреждениесе  ихтыяҗларын тәэмин итү өчен  алынган 

товарлар,эшләнгән эшләр анализы;     

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе  

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар китерүгә заказлар кую,эш 

башкару,хезмәт күрсәтү сферасында мәшгул хезмәткәрләрне һөнәри әзерләү 

буенча эш, квалификацияне күтәрү,хезмәткәрләрнең һөнәри әзерлекләре 

дәрәҗәсен агымдагы тикшерүне оештыру. 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә  

финанс-хуҗалык эшчәнлеге буенча тикшерү чаралары нәтиҗәләрен ясау. 

   

 Тыңланды: 

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

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесе хезмәткәрләренең һәм клиентларының шәхси мәгълүматларын 

саклауны тәэмин итү турында; 

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

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең коррупциягә каршылык күрсәтү профилактикасы өчен 

җаваплы хезмәткәрләренә коррупциягә каршы укулар оештыру;  

         А.В. Кладиев – оешманың  официаль сайтында учреждениенең 

эшчәнлеге турында мәгълүматның куелуы турында; 

  М.А. Заһидуллина  - “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенә  гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләр турында; 

Г.Р. Хакимҗанова  -  “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 



учреждениесендә чыккан боерыклар һәм башка документлар проекты 

экспертизасын уздыру турында; 

  О.И. Баранов -  2019нчы елның I кварталында сатып алынган 

товарлар,эшләр һәм хезмәтләр турында; 

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

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесе  ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар китерүгә заказлар 

кую,эш башкару,хезмәт күрсәтү сферасында мәшгул хезмәткәрләрне һөнәри 

әзерләү буенча эш, квалификацияне күтәрү,хезмәткәрләрнең һөнәри 

әзерлекләре дәрәҗәсен агымдагы тикшерүне оештыру турында; 

Г.Р. Хакимҗанова  -  “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесендә  финанс-хуҗалык эшчәнлеге буенча тикшерү чаралары 

уздыру турында. 

  

Карар: 

 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе 

хезмәткәрләренең һәм клиентларының шәхси мәгълүматларын саклауны 

тәэмин итүне уңай дип табарга; 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең 

коррупциягә каршылык күрсәтү профилактикасы өчен җаваплы хезмәткәрләр 

2019нчы елга “Коррупция  күренешләренә каршылык” программасы буенча 

квалификацияне күтәрү гаризасына кертелгәннәр; 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе 

сайтын оешманың дәүләт хезмәтен күрсәтүдә һәм гражданнарга мәгълүмат 

җиткерүдә  ачыклыгын һәм хәбәрдарлыгын тәэмин итүне актуаль  хәлдә 

тотарга;  

4.Гражданнарның һәм юридик шәхесләрнең мөрәҗәгатьләрендә 

коррупцияле хокук бозулар турында мәгълүматларның булмавы; 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә 

чыккан боерыклар һәм башка документлар проекты экспертизасын уңай дип 

табу; 

6. О.И.Барановның мәгълүматын искә алырга, 05.04.2013елның  № 44-

ФЗ “Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны канәгатьләндерү өчен товарлар 

сатып алу,эш,хезмәт күрсәтүдә контракт системасы турында” Федераль 

карары һәм “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 



учреждениесенең 2019нчы елга Дәүләт сатып алу планы  белән  эшне дәвам 

итәргә; 

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

комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе  

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар китерүгә заказлар кую,эш 

башкару,хезмәт күрсәтү сферасында мәшгул хезмәткәрләрне һөнәри әзерләү 

буенча эш, квалификацияне күтәрү,хезмәткәрләрнең һөнәри әзерлекләре 

дәрәҗәсен агымдагы тикшерүне оештыру буенча эшне уңай дип табарга; 

8.Хуҗалык бүлеге җитәкчесе Хәйруллин Р.Р. 26.04.2019 

кадәр,27.03.2019 көнне уздырылган тикшерү актына яраклы рәвештә  

финанс-хуҗалык эшчәнлеген тикшерү барышында ачыкланган 

җитешсезлекләрне бетерергә.Җитешсезлекләрне бетерү турындагы отчетны 

Комиссия рәисе  Ибраһимова Н.В. бирергә. 

        

Комиссия Рәисе:                                                                  Н.В. Ибраһимова  

 

Комиссия Рәисе урынбасары:                                              Г.Р. Мирзина   

                        

Сәркатип:                                                                            Л.И. Абдуллина 

 

Комиссия әгъзалары:                                                           Л.В. Ушатик 

                                                                                                        

                                                                                               Л.К. Корбангалиева 

                                                                                                       

                                                                                                      Р.Ш.Әдиятуллина   

                                                                                            А.В.Кладиев 
   
                                                                                            Г.Р. Хакимҗанова 

 

                                                                                                      А.Р.Нәфикова  


