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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

23.04.2018ел                              Масловка  ав.                                     № 09 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Масловка авыл җирлеге 

Башкарма комитетының  2017 елның 16 

ноябрендәге    27 номерлы карары белән 

расланган “2017-2035 елларга Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Масловка авыл җирлегенең Социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программасы” на үзгәрешләр кертү турында 

 

Муниципаль норматив хокукый актны законнар белән тәңгәллеккә китерү 

максатларында, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

“Масловка авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына таянып КАРАР БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге Башкарма комитетының  2017 елның 16 ноябрендәге    27 номерлы карары 

белән расланган “2017-2035 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Масловка авыл җирлегенең Социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасы” на түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.4 пунктының өченче абзацында: 

“муниципаль заказны формалаштыру” сүзләрен  “муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү  өчен  эшләр, хезмәт күрсәтү һәм товарлар сатып алуны  гамәлгә ашыру” 

сүзләренә алмаштырырга; 

“максатчан программалар” сүзләрен “муниципаль программалар” сүзләренә 

алмаштырырга. 

2. Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы   

Масловка  авыл җирлегенең түбәндәге адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат  

стендында: Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, Масловка  авылы, Үзәк 

урам, 13  йорт һәм Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. веб-

адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 



    3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка 

авыл җирлеге Башкарма комитетының   2018 елның 28 мартындагы “Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл җирлеге 

Башкарма комитетының  2017 елның 16 ноябрендәге    27 номерлы карары белән 

расланган “2017-2035 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Масловка авыл җирлегенең Социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программасы”на үзгәрешләр кертү турында” 05 номерлы карарын яраксыз 

дип санарга. 

   4.Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта 

калдырам. 

 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Масловка  авыл җирлеге башлыгы                                                         А.И.Егоров 

 
 


