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28.04.2018 ел                                                                                                  № 360 

  

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2009 елның  

5 мартындагы  “Юл хәрәкәте иминлеген 

тәэмин итү буенча комиссия турында”гы 

189 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

         “Юл хәрәкәте иминлеге” ДБУ  2018 елның 13 февралендә 801 номер 

астында юлланган  хаты буенча  “Комиссия составына кертү ” белән бәйле 

рәвештә, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАРЫ: 

  2009 елның 5 мартындагы  “Юл хәрәкәте иминлеген  тәэмин итү буенча 

комиссия турында”гы  189 нчы номерлы  Кама Тамагы муниципаль районы  

Башкарма комитеты   карарының беренче пунктын  түбәндәге   редакциядә 

бәян итәргә: 

1. Юл иминлеге комиссиясе составын түбәндәге составта расларга:  

 

Михеев Р.В. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе, комиссия рәисе; 

Глазков В.В. Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык эшләре буенча 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең беренче урынбасары, комиссия рәисе 

урынбасары; 

Россиев Д.М. Җәмәгать урыннарында тәртип саклау буенча Россиянең 

“Югары Ослан” муниципальара эчке эшләр бүлегенең 

“Кама Тамагы” полиция бүлекчәсе начальнигы урынбасары, 

комиссия рәисе урынбасары (килешү буенча); 

Гыйлмиева 

О.Ш. 

Мобилизация эшләре буенча Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе ярдәмчесе, 

комиссия сәркатибе; 

Комиссия әгъзалары: 

Гатауллин М.М. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының  

инфраструктура бүлеге  начальнигы;  

Карасев А.В.  Россия (МВД) ЭЭМның  юл хәрәкәте иминлегенең дәүләт 

инспекциясе  бүлегенең  муниципальара бүлекчәсе 

начальнигы (килешү буенча);   



Гимадеева Е.А. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

“Мәгариф идарәсе” муниципаль казна учреждениесе 

начальнигы (килешү буенча);   

Минвәлиев И.И. “Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе”  сәламәтлек саклау 

буенча автоном учреждениесе баш табибы (килешү 

буенча); 

Гилазов Э.В. ТР буенча Федераль янгынга каршы хезмәте Дәүләт 

учреждениесе  8нче отрядының 116нчы янгын часте 

начальнигы (килешү буенча)  ;  

Нургалиева Э.Э.  Кама Тамагы муниципаль районы Советы аппаратының 

юридик бүлеге  начальнигы (килешү буенча) 

Загидуллина 

С.Ю. 

“Татмедиа” ААҖ филиалы директоры – “Идел таңнары” 

гәҗите баш мөхәррире (килешү буенча); 

Ганиятуллин 

Р.Х. 

Кама Тамагы  ЮТРИнең (ДРСУ) “Татавтодор” ААҖнең  

Апас филиалы директоры (килешү буенча); 

Иванов С.В. “Беркут” МУП директоры (килешү буенча); 

Шакирова З.В. “Юл куркынычсызлыгы хәрәкәте” ДБУның  территориаль 

профилактикалау идарәсе бүлеге бүлекчәсе начальнигы 

(килешү буенча); 

Толпекин Д.В. “Главтатдортранс” ДКУ (ГКУ) юл эшләренең сыйфатын 

контрольдә тоту һәм эшләрне кабул итү бүлегенең баш 

белгече (килешү буенча); 

 

 

2. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 2009 елның 5 

мартындагы  “Юл хәрәкәте иминлеген  тәэмин итү буенча комиссия 

турында”гы  189 нчы карарына   үзгәрешләр кертү хакындагы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының  2018 елның 20 февралендәге   81 

нче карарын  гамәлдән чыккан дип исәпләргә. 

 

  

 

Җитәкче                                                                                  Р.В.Михеев 


