
 

 
           

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль  
районы территориясендә урнашкан  муниципаль 
 торак фондының торак урынын билгеләнгән тәртиптә  
яшәү өчен яраклы (яраксыз) һәм күпфатирлы  
йорт сүтелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле,  
бакча йортын торак йорт дип, торак йортны бакча йорты  
дип тану мәсьәләсе буенча комиссия турында» 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты  
җитәкчесенең 11.04.2014 ел, №490 карарына  
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 
  
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының штат расписаниесендә 

үзгәрешләр булу сәбәпле һәм Татарстан Республикасы Югары Ослан районы 
прокуратурасы протестын үтәү йөзеннән Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты КАРАР БИРӘ: 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә  урнашкан  
муниципаль торак фондының торак урынын билгеләнгән тәртиптә яшәү өчен яраклы 
(яраксыз) һәм күпфатирлы йорт сүтелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле, бакча 
йортын торак йорт дип, торак йортны бакча йорты дип тану мәсьәләсе буенча комиссия 
турында» 11.04.2014 ел, №490 карарына (алга таба «Комиссия») үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертергә, аны кушымта нигезендә редакциядә бәян итәргә. 
Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең төзелеш,  
торак-коммуналь хуҗалык, элемтә һәм энергетика буенча урынбасарына йөкләргә. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Башкарма комитет җитәкчесе                                                                  В.С. Тимиряев 

 
 
 
 
 
 
 
Әзерләде һәм бастырды: 
Московкин А.А. 
3 нөсхәдә 
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Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең   
16.05.2019 ел,  № 451    карарына 

                                                                                     1 нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 
урнашкан авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле 

муниципаль торак фондының торак урынын билгеләнгән тәртиптә яшәү өчен яраклы 
(яраксыз) дип тану мәсьәләсе буенча комиссия составы 

                                                   
Комиссия рәисе: 

 
Тимиряев 
Виктор Сергеевич 

 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе 

 
Комиссия рәисе урынбасары: 

Мунасипов 
Рашид Галибович 

Башкарма комитет җитәкчесенең төзелеш, торак-
коммуналь хуҗалык, элемтә һәм энергетика буенча 
урынбасары 

Комиссия секретаре: 

Макарова Алена  
Ивановна 

Башкарма комитетның төзелеш, торак-коммуналь 
хуҗалык, элемтә һәм энергетика бүлеге баш белгече 

 
Комиссия әгъзалары: 

  
Московкин 
Алексей Алексеевич 

Башкарма комитетның төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, 
элемтә һәм энергетика бүлеге начальнигы 

Мингазов Закиулла 
Зиятдинович 

Башкарма комитетның архитектура һәм шәһәр төзелеше 
бүлеге начальнигы 

Назмутдинова 
Рамзия Гараевна 

«ТР БТИ» АҖ (килешү буенча) Югары Ослан бүлекчәсе 
начальнигы 
 

Садыкова Римма 
Камиловна 
 

Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 
Роспотребнадзор идарәсенең Яшел Үзән районы һәм Яшел 
Үзән шәһәре территориаль бүлеге башлыгы урынбасары 
(килешү буенча) 

Садыков Анас 
Дамирович 

   Югары Ослан муниципаль районы буенча күзәтчелек 
эшчәнлеге бүлеге начальнигы (килешү буенча) 

Камалеев Роберт 
Рахматуллович 

ТР Экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Үзәк 
территориаль идарәсе дәүләт инспекторы (килешү буенча) 

 
 
 
 
Башкарма комитетның  эшләр идарәчесе                                       А.К. Мингазова 
 


