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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 23.01.2020 Менделеевск ш.          № 41 

 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районында  

юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча  

район комиссиясе составын раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү буенча беркетелгән район комиссиясе составын расларга. 

2. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 05 декабрендәге 688 номерлы «Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча 

район комиссиясе составын раслау турында” карарын үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче 

урынбасары вазыйфаларын башкаручы Метальников С.В. йөкләргә. 

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы                                                                                  Р.А.Абдуллин 

 

 

КИЛЕШТЕРЕЛДЕ: 

ТР ММР БК җитәкчесенең  

беренче урынбасары вазифаларын башкаручы                                     С.В.Метальников 

 

 

ТР ММР БК  

юридик бүлеге башлыгы вазифаларын башкаручы                           А.Ю.Моисеевских 

 

 



Кушымта 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2020 елның 23 гыйнварындагы  

41 номерлы карарына 

 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү буенча район комиссиясе  

СОСТАВЫ 

 

Рәис 

 

 

 

Рәис урынбасары 

 

 

Комиссия секретаре 

 

 

 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

  

 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче 

урынбасары 

 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитетының төзелеш һәм торак-

коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы урынбасары 

 

- Россия Эчке эшләр министрлыгының Татарстан 

Республикасы Менделеевск районы буенча бүлеге 

башлыгы (килешү буенча) 

- Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск 

районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы (килешү 

буенча) 

- ТР буенча 12 нче ФПС отряды ФГКУ 86 нчы ПЧ 

башлыгы 

(килешү буенча) 

- «ТР ММР УИИР" МАУ башлыгы 

- Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары 

- «Татарстан Республикасы юл хәрәкәте иминлеге 

фәнни һәм белем бирү программаларын финанслау 

дирекциясе” ДКУнең Менделеевск филиалы 

башлыгы (килешү буенча) 

- «Юл хәрәкәте иминлеге" ДБУнең Яр Чаллы 

филиалы начальнигы (килешү буенча) 

- «Юл хәрәкәте иминлеге" ДБУнең Яр Чаллы 

филиалы начальнигы (килешү буенча) 



- Менделеевск һәм Тукай районнары буенча суд 

приставлары бүлеге башлыгы) 

- «Волго-Вятскуправтодор» ФКУНЕҢ ТР буенча 

филиалы башлыгы (килешү буенча) 

- "Менделеевск РҮХ” ДАССОның баш табибы 

 (килешү буенча) 

- "Төзекләндерү" МУП директоры 

- "Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе" муниципаль 

учреждениесе башлыгы 

- «Главтатдортранс» ДКУнең сыйфатны тикшереп 

тору һәм эшләрне кабул итү бүлегенең әйдәп 

баручы белгече (килешү буенча) 

- «Брус" ҖЧҖ директоры урынбасары (килешү 

буенча) 

- «Яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе" МКУ 

начальнигы 

- «Салихова Л. И.»-ташучы ИП директоры (килешү 

буенча) 

- «Строй-Инжиниринг" ҖЧҖ Яр Чаллы шәһәре 

(килешү буенча). 

 

 


