
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 КАРАР 
14.01.2020г.                                с.Ямбулатово                      № 3 

 
 
Хөкем ителгәннәр тарафыннан төзәтҥ һәм мәҗбҥри эшләр рәвешендә җәза ҥтәҥ 
урыннарын билгеләҥ турында 

 
Россия Федерациясе Җинаять кодексының 49 ст. 1, 50 ст. 1 өлеше һәм Россия 
Федерациясе Җинаять-башкарма кодексының 25 ст. 1, 39 ст. 1 өлеше нигезендә, 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 
җирлеге территориясендә яшәҥче хөкем ителгәннәр тарафыннан төзәтҥ һәм 
мәҗбҥри эшләр рәвешендә җәза ҥтәҥ урыннарын билгеләҥ турында 

КАРАР БИРӘМ: 
                                           
 

   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Ямбулат авыл 
җирлеге территориясендә урнашкан предприятиеләрнең, оешмаларның һәм 
учреждениеләрнең кушымтада бирелгән исемлеген суд карары буенча вакансияләр, 
эш урыннары булганда, аларны эшкә урнаштыру һәм җәзаны ҥтәҥ өчен, Татарстан 
Республикасы буенча Россия ФКУ идарәсенең Татарстан Республикасы буенча 
филиалы исәбендә торучы юнәлешләр өчен расларга. 
  2. Россия Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 
идарәсенең Югары Ослан районы филиалына әлеге карарның кҥчермәсен һәм хөкем 
ителҥчеләрне яшәҥ урыны буенча җәзаларны ҥтәтҥгә оештыру һәм җибәрҥ өчен 
предприятиеләр, оешмалар һәм учреждениеләр исемлеген җибәрергә.    
   3. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотам. 

 
 
 
 
 
Югары Ослан муниципаль районының 
 Ямбулат авыл җирлеге башлыгы М.Н.Ахметзянов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЯМБУЛАТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Центральная, д.5, с. 
Ямбулатово, 

422587 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 
ЯМБУЛАТ АВЫЛ 

ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 
КОМИТЕТЫ 

Узәк ур., 5 нче йорт, Ямбулат 
авылы, 
422587 

Тел.: (84379)  36-5-18  факс: (84379) 36-5-18 



 
 
                Ямбулат авыл җирлеге  

        Башкарма комитетының  
        2020 елның 14 гыйнварындагы  
        23нче номерлы  карарына  
                                    1нче кушымта                              

       
 

 
«КИЛЕШЕЛГӘН»                                                      
Татарстан Республикасы буенча 
Россия ҖҤФХИ ФКУ Кама Тамагы  
муниципальара Филиалының 
өлкән инспекторы эчке хезмәт майоры                                     
____________________А. В. Талалов 
 
«____» _________________ 2020 ел. 
         

 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
территориясендә яшәҥче хөкем ителгәннәр тарафыннан төзәтҥ эшләре рәвешендә 
җәза ҥтәтҥ өчен предприятиеләр, оешмалар һәм учреждениеләр  
                                                                 ИСЕМЛЕГЕ 

 
-  Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Башкарма комитеты; 
- ООО «Агрофирма Заря»  

         
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Югары Ослан муниципаль районының 
 Ямбулат авыл җирлеге башлыгы М.Н.Ахметзянов 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 



                Ямбулат авыл җирлеге  
        Башкарма комитетының  
        2020 елның 14 гыйнварындагы  
        3нче номерлы  карарына  
                                    2нче кушымта                              

       
 

 
«КИЛЕШЕЛГӘН»                                                      
Татарстан Республикасы буенча 
Россия ҖҤФХИ ФКУ Кама Тамагы  
муниципальара Филиалының 
өлкән инспекторы эчке хезмәт майоры                                     
____________________А. В. Талалов 
 
«____» _________________ 2020 ел. 

 
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге территориясендә яшәҥче 
хөкем ителгәннәр тарафыннан мәҗбҥри эшләр рәвешендә җәза ҥтәтҥ өчен 
предприятие, оешма һәм учреждениеләр  
                                                            ИСЕМЛЕГЕ 

 
 
- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл 

җирлеге Башкарма комитеты-авыл җирлеген төзекләндерҥ буенча төрле эшче. 
 

 
 

 
 
Югары Ослан муниципаль районының 
 Ямбулат авыл җирлеге башлыгы М.Н.Ахметзянов 

 
 
 


