
“Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең Коррупциягә 

каршылык күрсәтү буенча комиссия утырышы 

БЕРКЕТМӘСЕ 

  

 

2019нчы ел, 30нчы декабрь                                                                     Казан шәһәре 

 

Комиссия Рәисе: 

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

                                        хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

                                              күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең директоры 

                                         

 

Комиссия Рәисе урынбасары: 

 

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

                                      социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

                                 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

                                 учреждениесенең дәүләт сатып алулары  

                                                       бүлеге башлыгы. 

Комиссия сәркатибе : 

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

                                        хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт 

                                                күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  

                                                хезмәткәрләр буенча менеджеры 

 Комиссия әгъзалары: 
Корбангалиева Л.К. 

 

 

 

-   “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең директор урынбасары 

Мирзина Г.Р.      

 

 
 

 “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 

Республикасы Профсоюз оешмасы сәркатибы 

урынбасары. 

  

Чакырылганнар:  

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

 социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 

 социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең  эш башкаручысы. 

 

Көн тәртибе: 

       “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  2019нчы елга 

Коррупциягә каршылык күрсәтү буенча чаралар  планының үтәлеше турында(алда- 

Чаралар планы).  

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; 

         А.В. Кладиев – оешманың  официаль сайтында учреждениенең эшчәнлеге 

турында мәгълүматның куелуы турында; 

  Константинова А.С.  - “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 -  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 мәшгуль 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 чараларын уздыру турында. 

 

      Карар: 

1.  2019нчы елда Чаралар планын башкару буенча эшне уңай дип табарга. 

2.  2019нчы елның 31нче декабренә кадәр “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  

социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” социаль хезмәт күрсәтү автоном дәүләт 

учреждениесенең  2020нче елга Коррупциягә каршылык күрсәтү буенча чаралар  

планы проектын төзергә. 

 

 

       

  


