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 Актаныш муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 30 

ноябрендә кабул ителгән ПР-207 номерлы «Татарстан Республикасы Актаныш 

муниципаль районының юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе турындагы 

нигезләмәне раслау турында" гы карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

        10.12.1995 елдагы 196-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

«Юл хәрәкәте иминлеге турында», кадрлар үзгәрешенә бәйле рәвештә, 

 карар бирәм: 

1. Актаныш муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 30 

ноябрендәге ПР-207 номерлы «Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль 

районының юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе турындагы нигезләмәне 

раслау турында» гы карарының 2 нче кушымтасына үзгәрешләр кертергә һәм яңа 

составтагы комиссияне, №1 нче кушымта нигезендә расларга. 

2.  Актаныш муниципаль районы башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Актаныш муниципаль районы юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

комиссиясе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 30 ноябрендәге ПР-

207 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 24 октябрендәге ПР-

234 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми 

порталында һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында бастырып 

чыгарырга.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
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Муниципаль районда юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе СОСТАВЫ 
 

Габдулхаев И.И. комиссия рәисе, Актаныш муниципаль районы башкарма 
комитеты җитәкчесе 

Хәйретдинов И. И. - комиссия рәисе урынбасары, Актаныш районы буенча Россия 
Эчке эшләр министрлыгы бүлеге башлыгы, полиция 
подполковнигы (килешү буенча) 

Газизҗанова С. З. - комиссия секретаре – “УКС” МУП инженеры 
 

Комиссия әгъзалары:  

Гарипов Р. И. Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары 

Имамов Т. И. Актаныш муниципаль районы Башкарма комитетының 
инфраструктур үсеш бүлеге башлыгы 

Ризванов Р. А. - Россия Эчке эшләр министрлыгының Актаныш районы 
буенча ЮХИДИ бүлекчәсе башлыгы, полиция майоры (килешү 
буенча) 

Шәрифҗанов И. И. - Актаныш муниципаль районы буенча ТР ГТХМ идарәсе 
башлыгы (килешү буенча) 

Идрисов Р. Д. - ААҖ «Татавтодор-Актаныш» Минзәлә филиалының Актаныш 
участогы башлыгы (килешү буенча) 

Гаязов Р. А. - «Актаныш-Юллары» ҖЧҖ директоры (килешү буенча) 

Шакиров А. З. - Актаныш муниципаль районының "Актаныш автотранспорт 
хуҗалыгы" муниципаль унитар предприятиесе директоры 
(килешү буенча) 

Хаев А. Р. - «Актаныш РҮХ» ДАССОның баш табибы (килешү буенча) 

Гимадиев А. Р. - "Мәгариф идарәсе" МКУ тәрбия эшләре буенча башлык 
урынбасары (килешү буенча) 

Шамсунов И. С. - Актаныш авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе 
(килешү буенча) 

Фазлиева Л. М.  -Яр Чаллы территориаль идарәсенең Актаныш районындагы 
«Юл хәрәкәте иминлеге» ДБУ бүлекчәсе башлыгы (килешү 
буенча) 

Гафуров А.А.    - «Актаныш каты көнкүреш калдыклары полигоны» МУП 
директоры (килешү буенча) 

Нурлыев Н.Н. - Бүлек башлыгы  - Актаныш РОСП өлкән суд приставы 
(килешү буенча) 

Усманов Р. М. -"ТАТМЕДИА" ААҖ филиалы җитәкчесе - "Актаныш 
мәгълүмат- мөхәррият үзәге" (килешү буенча)  

 


