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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                              19.03.2019                        пгт. Рыбная Слобода                 № 107пи 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2016 елның 8 сентябрендәге 147пи номерлы 

карары белән расланган Торак урыны, торак 

урыны яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы 

йортның авария хәлендә һәм сүтелергә яисә 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча 

ведомствоара комиссия составына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

Оештыру-штат чаралары һәм аерым затларның башка эшкә күчүенә бәйле 

рәвештә КАРАР БИРӘМ:  

 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 8 сентябрендәге 147пи номерлы карары (Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 

елның 5 октябрендәге 236пи номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән) белән расланган Торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз һәм 

җимерелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча ведомствоара 

комиссия составына (алга таба-Комиссия) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 1.1) Миличихина Ирина Львовнаны, Фазылов Фәрит Габделхак улын, 

Шәфигуллин Альмир Гамир улын комиссия составыннан чыгарырга.  

1.2) комиссия составына кертергә:  

Иванов Андрей Геннадьевич-Алексеевск һәм Балык Бистәсе муниципаль 

районнары буенча МОНДның өлкән инспекторы комиссия әгъзасы (килешү 

буенча)  

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

инфраструктура үсеше буенча урынбасары Д. Н.Ризаевка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                            Р.Л. Исланов 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык                            

Бистәсе муниципаль 

районы   Башкарма 

комитетының 2019 елның 

19 мартындагы 107 пи 

номерлы карарына 

кушымта                                           

 

  

Торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз дип һәм күпфатирлы йортның 

авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану 

буенча ведомствоара комиссия составы 

 

Д. Н. Ризаев – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча 

урынбасары, комиссия рәисе;; 

Р. Н. Хәсәнов-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык бүлеге башлыгы, комиссия рәисе урынбасары; 

Комиссия әгъзалары: 

М.М.Гыймадиев – «Татарстан Республикасының техник 

инвентаризацияләү бюросы» АҖ Балык Бистәсе бүлекчәсе җитәкчесе (килешү 

буенча); 

Арафьева Е. Н. – Татарстан Республикасы Дәүләт торак комиссиясенең 

үзәк инспекторлык бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

 Иванов А.Г.  – Алексеевск һәм Балык Бистәсе муниципаль районнары 

буенча МОНД ның өлкән инспекторы (килешү буенча); 

 Магизов М.В. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Балык Бистәсе шәһәр җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе (килешү 

буенча); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл 

җирлекләре башлыклары (килешү буенча);  

торак урыны яисә күпфатирлы йортка (килешү буенча) ия булучылар. 
 


