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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

 

                                 22 августа 2019                          пгт. Рыбная Слобода                    №139пг 
 

 

"Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

башлыгының 2010 елның 03 

февралендәге 10 номерлы  карары 

белән расланган Балык Бистәсе 

муниципаль районы башлыгы 

каршындагы хезмәтне саклау буенча 

Координация советы составына 

үзгәрешләр кертү турында"  

 

Аерым затларның башка эшкә күчүе һәм оештыру - штат чаралары белән 

бәйле рәвештә КАРАР БИРӘМ : 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

Башлыгының «Муниципаль район башлыгы каршындагы хезмәтне саклау буенча 

Координация советы турында» 2010 елның 3 февралендәге 10 номерлы пг  карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Башлыгы каршындагы хезмәтне саклау буенча Координация советы составына 

(алга таба-Совет) кертергә – (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы  Башлыгының 2010 елның 23 ноябрендәге 88нче карары , 24.04.2013  40 

номерлы карар , 23.07.2013 ел, 75номерлы карар , 16.07. 2014, 91нче карар, 

07.10.2014, 91 номерлы карар, 18.02.2015, 35номерлы пг, 15.05.2015, 62 номерлы 

пг, 28.09.2015, 110пг номерлы, 03.11.2015, 126пг номерлы, 10.12.2015, 145пг 

номерлы, 23.03.2016 ел, 42 номерлы карар, 01.06.2016 ел, 76 номерлы карар, 

13.02.2018, 23 номерлы карар, 21.05.2018 " Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 49 номерлы  номерлы карар, 14.03.2009, 56 номерлы 

карарларга) түбәндәге үзгәрешләр кертергә:: 

Координация советы составыннан Садыйков Нияз Шамил улын чыгарырга;  

Җамалиев Рәсим Бәдретдин улы вазифасының атамасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 



««Дельфин» Спорт-сәламәтләндерү комплексы  муниципаль бюджет 

учреждениесе директоры, Координация советы рәисе урынбасары (килешү 

буенча);  

 Координация советы составына кертергә: 

Зиннәтов Салават Сәүдахан улы - Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының гомуми бүлек җитәкчесе, Координация советы сәркәтибе 

(килешү буенча);  

Әхмәтов Руслан Юрис улы - Балык Бистәсе муниципаль районы 

административ комиссиясенең җаваплы сәркәтибе, Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районында Профсоюзның штаттан тыш техник хезмәт 

инспекторы (килешү буенча). 

 2. Әлеге карарны Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында " Интернет мәгълүмати-

телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

         3 Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

 

И.Р. Таҗетдинов 

              
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башлыгы карарына 
 ________   №_____пг 

 

 

 

 

Балык Бистәсе муниципаль районы башлыгы каршындагы хезмәтне саклау буенча 

координацион совет утырышы СОСТАВЫ: 

 

Исланов Р.Л. 

 

 

 

 

Токранов В.И. 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының  Башкарма комитеты җитәкчесе, 

Координация советы рәисе (килешү буенча) 

  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча урынбасары, Координация советы 

рәисе урынбасары (килешү буенча) 

  

Җамалиев Р.Б.  «Дельфин» Спорт-сәламәтләндерү комплексы 

муниципаль бюджет учреждениесе директоры, 

Координация советы рәисе урынбасары (килешү буенча) 

 

Әхтәмов З.Ф. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының Балык Бистәсе муниципаль 

районындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең 

механизация һәм куркынычсызлык техникасы буенча 

җаваплы консультанты, Координация советы рәисе 

урынбасары (килешү буенча) 

 

Зиннәтов С.С. Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының гомуми бүлек җитәкчесе, координация 

советы сәркәтибе (килешү буенча) 

 

Координация советы әгъзалары: 

 

Керженцева Г.Ф. «Балык Бистәсе районы халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәге» ДКУ директоры (килешү буенча) 

 

Марясов В.С. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре 

һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы өлкәсендә 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлегенең әйдәп баручы 



киңәшчесе (Балык Бистәсе муниципаль районы буенча)  

 

Сираева Н.Р. РФ Социаль иминият фондының ТР буенча Баш 

идарәсенең 8 нче номерлы филиалы баш белгече (килешү 

буенча) 

 

Малакаева В.И. Профсоюз оешмаларының район Координация советы 

рәисе (килешү буенча) 

 

Миличихина И.Л.  Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге 

өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсенең Лаеш, Питрәч һәм 

Балык Бистәсе районнарында территориаль бүлеге 

башлыгы урынбасары (килешү буенча) 

  

Хәсәнов Р.Н. Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык бүлеге җитәкчесе (килешү буенча) 

 

Сираев Р.А. 

 

 

 

Әхмәтов Р.Ю. 

 

 

 

 

 

Миндубаев И.И 
 

 

 

Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча 

вәкаләтле вәкилнең Балык Бистәсе муниципаль районы 

буенча җәмәгать ярдәмчесе (килешү буенча) 

 

Балык Бистәсе муниципаль районы административ 

комиссиясенең җаваплы сәркәтибе, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

профсоюзның штаттан тыш техник хезмәт инспекторы 

(килешү буенча) 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Советы Аппаратының юридик бүлек җитәкчесе 

урынбасары, Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районында Профсоюзның  

штаттан тыш хокукый хезмәт инспекторы 

 
 

 

 

 

 


