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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    КАРАР                                                      
 

      «11» декабрь 2019 ел                                                                                            № 360 

 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2008 елның 29 

гыйнварындагы 12 нче номерлы «Татарстан Рес-

публикасы Азнакай муниципаль районының юл 

хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссиясен 

төзү турында» карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының 

юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе со-

ставына үзгәрешләр кертү турында (10.11.2011 № 

359, 16.08.2012  № 196,  11.03.2014  № 38,  

12.05.2015  № 105,  20.05.2016 № 174,  17.03.2017 

№72,  01.08.2017 №203,  02.10.2017 № 251,  

30.07.2018 № 155,  23.01.2019 №16,  22.07.2019 

№209 карарлар редакциясендә) 

        

        Кадрлар үзгәрешләре белән бәйле рәвештә, карар бирә:         

        1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

2008 елның 29 гыйнварындагы 12 нче номерлы «Татарстан Рес-публикасы Азнакай 

муниципаль районының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссиясен төзү ту-

рында» карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль райо-

нының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе составына (10.11.2011 № 359, 

16.08.2012  № 196,  11.03.2014  № 38,  12.05.2015  № 105,  20.05.2016 № 174,  

17.03.2017 №72,  01.08.2017 №203,  02.10.2017 № 251,  30.07.2018 № 155,  23.01.2019 

№16,  22.07.2019 №209 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. И.Х.Шакировны, Р.А.  Динмухаметовны комиссия солставыннан чыгарырга: 

1.2. Комиссия составына кертергә:  

- Сибагатов Марат Вячеславовичны-Россия Эчке эшләр министрлыгының Азна-

кай районы буенча бүлеге начальнигы, аны килештерү буенча комиссия рәисе урын-

басары итеп раслап; 

- Хафизов Раушан Газизҗановичны - «Азнакай ПТС» АҖ генераль директорын, 

аны килештерү буенча комиссия әгъзасы итеп ралап. 

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

http//aznakayevo.tatar.ru адресы буенча Азнакай муниципаль районының рәсми сай-

тында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.  

  Җитәкче                                                                                             А.Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Баш-

карма комитеты карарына 1 нче 

кушымта 

 «__»___________ 2019 №_____ 

 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының юл хәрәкәте куркы-

нычсызлыгы буенча комиссия составы 

 

Комиссия рәисе: 

Шәмсетдинов А.Х.  Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Солтанов М.И. 

 

 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

(килешү буенча) 

Ханнанов Р.Р. 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкче-

сенең инфраструктура буенча урынбасары 

Сибагатов М.В. Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча 

бүлеге начальнигы (килешү буенча) 

Комиссиянең җаваплы секретаре: 

Ахунҗанов Ф.Ф. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының шәһәр 

хуҗалыгы бүлеге башлыгы-на (килешү буенча) 

Комиссия әгъзалары: 

Гинатуллин Р.Г. «Татнефтедор» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең Азна-

кай УАД начальнигы (килешү буенча) 

Хафизов Р.Г. «Азнакай ПТС " АҖ генераль директоры (килешү буенча) 

Есипов  В.А. Азнакай АТЦ "РемСервисТранспорт" ҖЧҖнең Азнакай АТЦ 

җитәкчесе (килешү буенча) 

Рахманов А.М. "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәга-

риф идарәсе» МКУ начальнигы (килешү буенча) 

Тимиряев В.Д. "Азнакай шәһәре күптармаклы җитештерү предприятиесе» 

МУП директоры вазыйфаларын башкаручы (килешү буенча) 

Мөхәммәтҗанов И.И. ТР Азнакай муниципаль районының " Актүбә шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге башкарма ко-

митеты җитәкчесе (килешү буенча) 

Хәбибуллин Р.Ф.   бүлек башлыгы-Татарстан Республикасы буенча Суд при-

ставларының Азнакай район бүлеге өлкән суд приставы (ки-

лешү буенча) 

Махиянов Р.Р. "Татспецтранспорт» ИК "ҖЧҖнең" Азнакай УТТ " началь-

нигы (килешү буенча) 

Сәүбанов Р.А. начальник ОГИБДД отдела МВД России по Азнакаевскому 

району (по согласованию) 

Сураев  С.Н. «Юл хәрәкәте иминлеге» ДБУ Әлмәт шәһәре филиалы 

начальнигы (килешү буенча) 

Сәгъдәтуллина А.Р. «Юл хәрәкәте иминлеге» ДБУнең Азнакай районындагы 

профилактика бүлеге начальнигы (килештерү буенча) 

Талипов Д.Н.  «Юл хәрәкәте иминлеге «ачык акционерлык җәмгыятенең» 



 

Азнакай " махсуслаштырылган стоянкасы эше өчен җаваплы 

баш белгеч (килешү буенча) 

Ханнанов А.В. «Главтатдортранс» ДКУ ОККиПР әйдәүче белгече (килешү 

буенча) 

Хәйруллин Р.Т. «ТР буенча 11 ОФПС " ДУ ПЧ-87 башлыгы-эчке хезмәт под-

полковнигы (килешү буенча) 

Шәйхлисламов Р.Р. «Фривей» ҖЧҖ директоры (килешү буенча) 

Шайхулов Ф.Ф. «Татмедиа» АҖ филиалы директоры, газетаның баш мөхәр-

рире 

Шиһапов И.Ф. «Азнакай РҮХ» ДАССОның баш табибы (килешү буенча) 

 

 


