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«Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы  
территориясендә урнашкан оешмалар һәм  
учреждениеләр муниципаль ихтыяҗлары өчен  
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу  
өчен бердәм комиссия турында»  
Югары Ослан муниципаль районы  
Башкарма комитеты җитәкчесенең 
 № 33, 12.01.2018  карарына үзгәрешләр 
 кертү турында 

 
   1. Штат-вазыйфаи үзгәрешләр белән бәйле рәвештә, Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы территориясендә урнашкан оешмаларның һәм учреждениеләрнең 
муниципаль ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу буенча 
бердәм комиссия турында» 2018 елның 12 гыйнварындагы 33 номерлы карарына 
үзгәрешләр кертү турында (Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2015 елның 11 февралендәге 171 номерлы; 2016 елның 20 
гыйнварындагы 15 номерлы; 2016 елның 18 февралендәге 132 номерлы;; № 906,  
06.07.2016, № 505,  13.01.2017, № 33,  13.01.2017, № 1971, 25.01.2017, № 445,  
16.05.2019 карарына кертелгән үзгәрешләр белән) Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 
   2. Кушымта нигезендә комиссиянең яңа составын расларга (№1 Кушымта). 
 
 
Башкарма комитет Җитәкчесе                               В.С. Тимиряев 
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Башкарма комитет 
җитәкчесенең                                                                                                            
01.08.2019 ел, №717 карарына  

                                                                                                                
№1 Кушымта 

 

                                                                                         
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

урнашкан оешмалар һәм учреждениеләр муниципаль ихтыяҗлары өчен 
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өчен бердәм комиссия  

Составы. 

Башкарма комитет  эшләр идарәчесе                                                А.К. Мингазова 
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 Комиссия Рәисе: 
Манапова  
Наталья  
Юрьевна 
 
 
Московкин 
Алексей  
Алексеевич 

-  Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең социаль-икътисадый үсеш буенча 
урынбасары 
 
Комиссия Рәисе урынбасары: 
-  Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының төзелеш, ТКХ, элемтә һәм энергетика 
бүлеге башлыгы 

  
Секретарь: 

Федотова  
Юлия  
Валентиновна 
 

-  Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының территориаль үсеш бүлеге башлыгы 
урынбасары. 

 Комиссия Әгъзалары: 

Салихов  
Евгений 
Мирсаидович 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының юридик бүлеге начальнигы 

 
Арсланова  
Румия  
Радиковна 
 
 

 
-  Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының территориаль үсеш бүлеге баш белгече 

  
 
  


