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Татарстан Республикасы Яр Чаллы 
шґіґре территориаль сайлау 
комиссиялґре составларына билгелґє 
їчен кандидатуралар хакында 
тґкъдимнґр кертє турында  

 
 
«Россия Федерациясе гражданнарыны¼ сайлау хокуклары іґм 

референдумда катнашу хокукларыны¼ тїп гарантиялґре турында» 67-
ФЗ санлы Федераль законны¼ 26 маддґсе 6 пункты іґм Татарстан 
Республикасы Сайлау кодексыныћ 15 маддґсе 6 їлеше   нигезендґ   

Шґіґр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 
1. Татарстан Республикасы Єзґк сайлау комиссиясенґ Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шґіґренећ Комсомол, Єзґк, Автозавод 
районнары территориаль сайлау комиссиялґре составларына билгелґє 
їчен 1-3 кушымталардагыча кандидатуралар тґкъдим итґргґ.   

2. Ґлеге Карарны Татарстан Республикасы Єзґк сайлау 
комиссиясенґ ќибґрергґ.  
 
 
Шґіґр Хакиме                    Н.Г. Мґідиев  
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Комсомол районы территориаль сайлау комиссиясе составына билгелґє їчен  

Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегеннґн кандидатура турында  
мґгълєматлар 

 

 

Фамилиясе, 
исеме, 

атасыныћ 
исеме 

Туган елы Сайлау 
комиссиялґ-
рендґ эшлґє 
тґўрибґсе 

бармы 

Белеме 
 (шул исґптґн 

юридик), 
гыйльми 

дґрґўґсе, хокук 
їлкґсендґ исеме 

бармы  

Эш урыны, 
вазифасы 

Дґєлґт яки 
муниципаль 
хезмґткґрме 

1 2 3 4 5 6 
Хґбибуллин  
Миннефґнис 
Камил улы 

15.05.1953  бар, 
Комсомол 
районы 

территориаль 
сайлау 

комиссиясе 
рґисе 

урынбасары  
2006-2015 еллар 

югары, 
гыйльми дґрґўґсе 

юк 

«Шґіґр коммуналь 
хуўалыгы» МУП, 

директор 

юк 
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Єзґк районы территориаль сайлау комиссиясе составына билгелґє їчен  

Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегеннґн кандидатура турында  
мґгълєматлар 

 

 
Фамилиясе, 

исеме, атасыныћ 
исеме 

Туган елы Сайлау 
комиссиялґ-
рендґ эшлґє 
тґўрибґсе 

бармы 

Белеме 
 (шул исґптґн 

юридик), 
гыйльми 

дґрґўґсе, хокук 
їлкґсендґ исеме  

бармы  

Эш урыны, вазифасы Дґєлґт яки 
муниципаль 
хезмґткґрме 

1 2 3 4 5 6 
Кузавкова 
Лариса 
Владимировна 

08.09.1971 бар, участок 
сайлау 

комиссиясе 
рґисе 

2006-2015 еллар 

югары, 
гыйльми 

дґрґўґсе юк 

«25 нче урта гомуми 
белем бирє мґктґбе» 

МБГББУ, 
директор 

 

юк 
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Автозавод районы территориаль сайлау комиссиясе составына билгелґє їчен  

Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегеннґн кандидатура турында  
мґгълєматлар 

 

  
Фамилиясе, 

исеме, атасыныћ 
исеме 

Туган елы Сайлау 
комиссиялґ-
рендґ эшлґє 
тґўрибґсе 

бармы 

Белеме 
 (шул исґптґн 

юридик), 
гыйльми 

дґрґўґсе, хокук 
їлкґсендґ исеме  

бармы  

Эш урыны, вазифасы Дґєлґт яки 
муниципаль 
хезмґткґрме 

1 2 3 4 5 6 
Мамаков 
Константин 
Павлович 

11.10.1984 бар, 
территориаль 

сайлау 
комиссиясе 

ґгъзасы 
2010-2015 еллар 

югары, 
гыйльми 

дґрґўґсе юк 

«Орион» яшьлґр єзґге» 
МАУ, 

яшьлґр белґн эшлґє 
буенча белгеч 

юк 

 
 


