
 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

территориясендә урнашкан  

бакчачылык ширкәтләренең  

әгъзалары исемлеген ачыклау 

буенча инвентаризация үткәрү һәм  

карау өчен оператив эш төркеме  

төзү турында 

 

«Проблемалы мәсьәләләрне хәл иткәндә хезмәтләрнең үзара эшчәнлеге 

турында» дигән темага киңәшмә беркетмәсенең 1 пунктын үтәү йөзеннән, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, җир 

кишәрлекләрен рациональ һәм тиешле файдалануны тәэмин итү максатларында, 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

      1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

урнашкан бакчачылык ширкәтләренең әгъзалары исемлеген һәм карау өчен, 

ФИАСка кертү өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтеп, оператив эш төркеме төзергә. 

     2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

урнашкан бакчачылык ширкәтләренең әгъзалары исемлекләрен ачыклау һәм карау 

өчен, әлеге карарга 1 кушымта нигезендә ФИАСка кертү өчен кирәкле 

белешмәләрне күрсәтеп, оператив эш төркеме составын расларга. 

     3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының авыл 

җирлекләре Башлыкларына бару графигын әзерләргә һәм оператив эш төркеме 

составын таныштырырга.  

      4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

 

 

 

 

Башкарма комитет Җитәкчесе                            В.С. Тимиряев 
 

 

 

 



                                                                                                          Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                                           Башкарма комитетының 

____________2019 № _______ 

карарына 

                             1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

урнашкан бакчачылык ширкәтләренең әгъзалары исемлекләрен ачыклау һәм 

карау өчен, әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә ФИАСка кертү өчен 

кирәкле белешмәләрне күрсәтеп, оператив эш төркеме  

СОСТАВЫ 

 

 

 

 

Бакчачылык ширкәте урнашкан оператив эш төркеме 

җитәкчесе: 

Бурукин Сергей 

Валерьевич 

 

Югары Ослан муниципаль районының Борнаш авыл 

җирлеге Башлыгы (килешү буенча); 

Идиятуллин Марат 

Каюмович 
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл 

җирлеге Башлыгы урынбасары (килешү буенча); 

Морозов Дмитрий 

Владимирович 

 

Югары Ослан муниципаль районы Введенский 

Бистәсе авыл җирлеге Башлыгы (килешү буенча); 

Раков Вячеслав 

Юрьевич 

 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 

җирлеге Башлыгы урынбасары (килешү буенча); 

Гаязов Ильнур 

Хазинурович 
Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы 

авыл җирлеге Башлыгы (килешү буенча); 

Шайдуллин Айдар 

Закиевич 

 

Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл 

җирлеге Башлыгы (килешү буенча); 

Азизов Шамиль 

Рамисович 

 

Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский 

авыл җирлеге Башлыгы (килешү буенча); 

Майоров Валерий 

Викторивич 

 

Югары Ослан муниципаль районы Шеланга авыл 

җирлеге Башлыгы (килешү буенча); 

 Оператив төркем әгъзалары: 

Ранковская Ольга Югары Ослан муниципаль районының «Шәһәрне 



Сергеевна җайга салу һәм инфраструктура үсеше» МБУ әйдәп 

баручы белгече;  

Нуруллина Фарида 

Хабибрахмановна 
 «Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары эшчәнлеге идарәсе» МКУ әйдәп баручы 

белгече;  

Пичугина Надежда 

Валерьевна  
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Советының юридик бүлеге Башлыгы (килешү 

буенча); 

Исемлек буенча  аның территориясендә бакчачылык ширкәте 

урнашкан Югары Ослан муниципаль районы авыл 

җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе (сәркәтибе) 

(килешү буенча); 

Бойко Павел 

Валерьевич  
Югары Ослан районы бакчачылар бүлеге җитәкчесе 

(килешү буенча); 

Исемлек буенча инвентаризация үткәрелә торган объектларны карап 

чыгу һәм үткәрүче бакчачылык ширкәте рәисе 

(вәкиле) (килешү буенча). 

 

 

 

 

 

 

Башкарма комитет эшләр идарәчесе                                   А.К. Мингазова 

 


