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 «13» гыйнвар  20 ел                                                                                                  № 4 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 елның 11 апрелендәге 56 нчы  

номерлы «Азнакай муниципаль районының 

конкурслар, аукционнар, котировкалар, тәкъдимнәр, 

сорау алу юлы белән сатып алуларны гамәлгә 

ашыру функцияләрен башкаручы Бердәм комиссия 

төзү турында»гы карары белән расланган Азнакай 

муниципаль районының сатып алулар буенча 

Бердәм комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

турында (23.08.2018 №178 карар редакциясендә)  

 

Кадрлар үзгәрешләренә бәйле рәвештә карар бирә:  

  1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 11 

апрелендәге 56 нчы  номерлы «Азнакай муниципаль районының конкурслар, 

аукционнар, котировкалар, тәкъдимнәр, сорау алу юлы белән сатып алуларны 

гамәлгә ашыру функцияләрен башкаручы Бердәм комиссия төзү турында»гы карары 

белән расланган Азнакай муниципаль районының сатып алулар буенча Бердәм 

комиссиясе составына (23.08.2018 №178 карар редакциясендә) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

  1.1. Бердәм комиссия составыннан Г. Г. Сөләйманованы чыгарырга; 

1.2. Бердәм комиссия составына кертергә: 

- Бердәм комиссия рәисе урынбасары итеп раслап,  Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Гыйләҗев Дамир Рашатовичны; 

  - Бердәм комиссия әгъзасы итеп раслап, Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының исәп - хисап бүлеге начальнигы урынбасары Ханнанова 

Зөлфия Әсгатовнаны; 

1.3. Азнакай муниципаль районының сатып алулар буенча Бердәм комиссиясе 

составында: 

 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

инфраструктура буенча урынбасары - комиссия рәисе урынбасары Ханнанов Рәмис 

Рәисовичны Бердәм комиссия рәисе итеп расларга. 

 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


«Интернет» мәгълүмати-коммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru//. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                        А.Х. Шәмсетдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://aznakaevo.tatar.ru/


Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

 «____» __________ 2020  № ______ 

 
 

Азнакай муниципаль районы сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм 

комиссия составы  
 

Бердәм комиссия рәисе: 

Ханнанов P.P. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 

Бердәм комиссия рәисе урынбасары: 

Гыйләҗев Д.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Бердәм комиссия секретаре: (төп состав) 

Шәйхетдинова  Р.А. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторының әйдәп баручы белгече 

                                               (Резерв состав)  

Шәйхевәлиева Р.Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторы мөдире 

Бердәм комиссия әгъзалары: 

Дәүләтшин Р.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

эшләр идарәчесе 

Дәүләтшина Л.М. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сәнәгать һәм сәүдә бүлеге начальнигы 

Ханнанова З.А. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

исәп-хисап бүлеге начальнигы урынбасары 
 


