
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 

җирлеге Советының даими комиссияләре составына үзгәрешләр кертү турында 
 
                           Штат-вазыйфаи үзгәрешләр белән бәйле,  

 
Югары Ослан муниципаль районы  

Печищи авыл җирлеге Советы  
карар итте: 

 
   1. Печищи авыл җирлеге Советының социаль-мәдәни, Законлылык һәм хокук 
тәртибе буенча Даими комиссиясе составыннан Боева Ольга Владимировнаны 
чыгарырга. 
   2. Печищи авыл җирлеге Советының җир, төзекләндерү һәм табигый ресурслар 
буенча Даими комиссиясе составыннан Караев Виктор Павловичны чыгарырга.  
   3. Печищи авыл җирлеге Советының социаль-мәдәни мәсьәләләр, Законлылык 
һәм хокук тәртибе буенча Даими комиссиясе составына Полякова Галина 
Васильевнаны кертергә. 
   4. Печищи авыл җирлеге Советының җир мәсьәләләре, төзекләндерү һәм 
табигый ресурслар буенча Даими комиссиясе составына Нуруллин Таһир Сабир 
улын кертергә.  
   5. Печищи авыл җирлеге Советының даими комиссияләре составын яңа 
редакциядә расларга (№1 Кушымта). 
   6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 
урнаштырырга. 
 
 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                                        Л.В. Яковлев 

 
 

22.10.2019 № 54-260 



                                                                              Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                              Печищи авыл җирлеге Советының   
                                                                              22.10.2019 ел № ____ карарына  

                     №1 Кушымта 
  

Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының даими 
комиссияләре составы 

Бюджет-финанс һәм икътисадый мәсьәләләр буенча  
даими комиссия 

1.  Боева Ольга Владимировна   - комиссия рәисе,  
№ 2 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 
 

2.  Караев Виктор Павлович   - № 5 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 
 

3.  Яковлев Леонтий 
Владимирович 

  - № 3 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 
 

Социаль-мәдәни мәсьәләләр, законлылык һәм хокук тәртибе буенча  
даими комиссия 

1. Хафизов Алмаз Фргатович - 

 
комиссия рәисе,  
№ 4 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 
 

2. 
 

Полякова Галина Васильевна - 

 
№ 1 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 

3. 
Яковлев Леонтий 
Владимирович 

- 
№ 3 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 
 

 
Җир мәсьәләләре, төзекләндерү һәм табигый ресурслар буенча  

даими комиссия 
1. 

 
Яковлев Леонтий  
Владимирович 

       - комиссия рәисе,  
№ 3 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 
 

 

2. Боева Ольга Владимировна  - 
 

№ 2 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты 
 

 

3. Нуруллин Тагир Сабирович - № 7 сайлау округы буенча  

Печищи авыл җирлеге депутаты  
 

 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                                        Л.В. Яковлев 

 


