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Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының "Татарстан 

Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының эксперт-тикшерү һәм 

методик комиссиясенең составын һәм экспертлар төркемен раслау турында" 

2016 елның 25 октябрендәге 099-од номерлы боерыгына  

үзгәрешләр кертү турында  

 

 Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының 

"Татарстан Республикасы Дәүләт архивы" дәүләт бюджет учреждениесе 

структурасын раслау турында" 2017 елның 30 июнендәге 081-од номерлы 

боерыгы нигезендә, эксперт-тикшерү һәм методик комиссиянең эшен 

камилләштерү максатыннан һәм кадрлар үзгәреше белән бәйле рәвештә, боерам: 

 

 1. Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының 

эксперт-тикшерү һәм методик комиссиясе составына үзгәрешләр кертергә 

(кушымта 1). 

 2. Татарстан Республикасы Архив фонды составына документлар сайлап 

алу һәм тарихи кыйммәтен тикшерүдә экспертиза сыйфаты буенча Татарстан 

Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының эксперт-тикшерү һәм 

методик комиссиясе каршындагы экспертлар төркеме составына үзгәрешләр 

кертергә (кушымта 2). 

3. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Р.Ә. Шәйхетдиновага 

йөкләргә. 

  

 

 

         

 

          Рәис                                                                                     И.Х. Әюпова 
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 Кушымта № 1 

Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитеты боерыгына 

20.10.2017   № 131-од 

 

 

 

Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының 

  ЭПМК составы: 

  

 
Шәйхетдинова  

Резедә Әхкәмовна 

  

- Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитеты рәисе 

урынбасары, ЭПМК рәисе 

  

  

  

Гыйниятуллина  

Чулпан Маратовна 

  

- Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитетының 

документларны дәүләт исәбенә алу һәм 

сакланышын тәэмин итү секторы әйдәп 

баручы консультанты, ЭПМК секретаре 

  

 

ЭПМК членнары: 

Әхмәтханов  

Ренат Айратович 

 

 

 

 

 

 

Банникова  

Марина Дмитриевна  

  

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең документларны 

тәртипкә китерү һәм тарихи кыйммәте 

буенча экспертиза үткәрү бүлеге 

башлыгы        

 

 

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең аудиовизуаль 

документлар баш саклаучысы   

  

  

Закирова  

Әнзия Рәфиковна   

  

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең документларны 

туплау һәм белешмә-эзләнү системасы 

буенча директор урынбасары   

  

Гоголева  

Светлана Анатольевна 

 

- Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитетының дәүләт 

күзәтчелегендә тоту секторы мөдире                      
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Горицкая  

Наталья Семеновна  

 

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең дәүләт хакимияте 

органнары һәм учреждениеләре 

фондлары баш саклаучысы       

  

Горшенина  

Светлана Евгеньевна 

  

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең документларны 

тәртипкә китерү һәм тарихи кыйммәте 

буенча экспертиза үткәрү бүлеге өлкән 

архивчысы      

  

  

Левина  

Марина Игоревна 

  

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең дәүләт хакимияте 

органнары һәм учреждениеләре 

фондлары бүлеге башлыгы     

  

Мәхмүтова   

Римма Йосыфовна  

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең революциягә кадәрге 

иҗтимагый-сәяси фонд документлары, 

коллекцияләре, шәхси фондлары баш 

саклаучысы         

  

Меркутова 

Анна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Минҗанова  

Гөлнара Фәритовна  

  

 

 

 

Могыйнова 

Чулпан Фәнисовна 

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең иҗтимагый-сәяси 

фонд документларын, коллекцияләрен, 

шәхси фондларын исәпкә алу һәм 

саклау бүлеге башлыгы         

 

 

- Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитетының 

документларны дәүләт исәбенә алу һәм 

сакланышын тәэмин итү мөдире                      

 

 

- Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитетының архив эше 

үсеше һәм мәгълүмат хезмәтен 

оештыру бүлеге әйдәп баручы 

консультанты                      
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Нерозникова  

Наталья Дмитриевна 

  

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең белешмә-эзләнү 

системасы бүлеге башлыгы     

  

   

Садретдинова  

Гөлфия Салиховна 

- Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитетының архив эше 

үсеше һәм мәгълүмат хезмәтен 

оештыру бүлеге башлыгы                       

  

Шәйхетдинов  

Ирек Хәйдәрович 

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең Татарстан 

Республикасы Архив фондын 

формалаштыру бүлеге башлыгы           

 

 

Шәфигуллина  

Ольга Николаевна  

  

 

 

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең оештыру-методик 

бүлеге башлыгы          
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 Кушымта № 2 

Татарстан Республикасы Архив эше 

буенча дәүләт комитеты боерыгына 

20.10.2017   № 131-од 

 

 

Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының  

 ЭПМК каршындагы экспертлар төркеме составы: 

  

 
Архипова  

Ольга Анатольевна 

 - "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең архивсаклагычы 

мөдире       

   

 

Афиногентова 

Татьяна Владимировна 

  

- Татарстан Республикасы Архив 

эше буенча дәүләт комитетының 

архив эше үсеше һәм мәгълүмат 

хезмәтен оештыру бүлеге өлкән                     

белгече   

 

   

Габделбәрова  

Лилия Таһировна 

 

 

 

Гобәева  

Йолдыз Илдусовна 

   

 

 

 

 

Исмәгыйлева  

Гөлнара Миргазияновна 

 -  "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең архивсаклагычы 

мөдире             

 

- "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең документларны 

тәртипкә китерү һәм тарихи 

кыйммәте буенча экспертиза үткәрү 

бүлеге баш архивчысы        

 

- Татарстан Республикасы Архив 

эше буенча дәүләт комитетының 

архив эше үсеше һәм мәгълүмат 

хезмәтен оештыру бүлеге өлкән                     

белгече     

   

   

Перова 

Елена Александровна 

 - "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең шәхси 

документларны туплау һәм 
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инициативалы документлаштыру 

секторы әйдәп баручы архивчысы   

 

 

Платонова  

Тамара Михайловна 

 

 - "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең Татарстан 

Республикасы Архив фондын 

формалаштыру бүлеге баш 

архивчысы 

   

   

Романова 

Лидия Васильевна 

 - "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең белешмә-эзләнү 

системасы бүлеге әйдәп баручы 

архивчысы          

   

Сметанина  

Инна Николаевна 

 - "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең аудиовизуаль 

продукциянең мәҗбүри нөсхәсен 

һәм аудиовизуаль документларны  

исәпкә алу,  сакланышын тәэмин 

итү, куллану буенча бүлек башлыгы  

   

   

Шәмсетдинова 

Регина Рафисовна 

 - "Татарстан Республикасы Дәүләт 

архивы" дәүләт бюджет 

учреждениесенең оештыру-методик 

бүлеге өлкән архивчысы                   

    

 
 


