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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2015 елның 3 сентябрендәге 235пи номерлы 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы территориясе буенча гомуми 

файдаланудагы даими муниципаль 

маршрутларда автомобиль транспортында 

пассажирлар йөртү хокукына ачык конкурслар 

уздыру буенча конкурс комиссиясе составына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Оештыру-штат чаралары һәм аерым затларның башка эшкә күчүе сәбәпле КАРАР 

БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2015 елның 3 сентябрендәге 235пи номерлы карары белән расланган 

(Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

13.04.2018 елның  №70пи, 21.05.2018 елның №103 пи карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

территориясе буенча гомуми файдаланудагы даими муниципаль маршрутларда 

автомобиль транспортында пассажирлар йөртү хокукына ачык конкурслар уздыру буенча 

конкурс комиссиясе составына (алга таба - конкурс комиссиясе) түбәндәге үзгәрешләр 

кертергә: 

1.1) Конкурс комиссиясе составыннан чыгарырга: Гатиятов Д.Х., Җамалиев Р.Р.;  

1.2) Конкурс комиссиясе составына кертергә: 

Хәкимуллин Айрат Альбертович - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге башлыгы, Конкурс комиссиясе 

рәисе; 

Сафиуллин Айдар Илдусович – Балык Бистәсе муниципаль районы Советы 

Аппаратының юридик бүлеге башлыгы (килешү буенча), Конкурс комиссиясе әгъзасы. 

. 

 

 

Җитәкче                                                                                       Р.Л. Исланов   



Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, № 20пи 

карарына кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы территориясе буенча уза 

торган даими муниципаль маршрутлар буенча гомуми файдаланудагы автомобиль 

транспортында пассажирлар йөртү хокукына ачык конкурслар уздыру буенча конкурс 

комиссиясе составы 

 

В.И. Токранов 

 

 

 

А.А. Хәкимуллин  

 

 

 

З.Р. Вәлиуллин 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча 

урынбасары, Конкурс комиссиясе рәисе 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге башлыгы, 

Конкурс комиссиясе рәисе урынбасары 

 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

муниципаль заказ хезмәте» муниципаль казна учреждениесе 

директоры, конкурс комиссиясе сәркатибе 

  

Конкурс комиссиясе әгъзалары: 

 

Р.Г.Ибраһимова Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге башлыгы урынбасары (килешү буенча 

А.Р. Исмәгыйлев Россия Эчке эшләр министрлыгының Балык Бистәсе районы 

буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы, полиция майоры (килешү 

буенча) 

И.М. Ногманова 

 

А.И. Сафиуллин 

 

Балык Бистәсе муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 

рәисе (килешү буенча) 

Балык Бистәсе муниципаль районы Советы Аппаратының 

юридик бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

М.В. Магыйзов 

 

 

Х.Ф. Хашимов 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Балык Бистәсе шәһәр җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе 

(килешү буенча) 

Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл җирлеге 

башлыгы (килешү буенча) 

 


