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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

территориясендәге җылылык белән һәм (яки) су белән тәэмин итү 

объектларын торгызу,  аларга агымдагы ремонт һәм капиталь  

ремонт үткәрү эшләрен башкару белән бәйле эшләргә сарыф 

итүләрне финанс белән тәэмин итү максатларында Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

бюджетыннанюридик затларга (дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләргә субсидияләрдән тыш), ялгызак эшмәкәрләргә, 

шулай ук физик затларга – товар, эш, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргәТатарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 4 

сентябрендәге 184пи номерлы карары белән расланган 

субсидияләр бирү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында 

 

Муниципаль норматив-хокукыйактны гамәлдәгезаконнарга 

тәңгәлләштерүмаксатларында, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 

маддәсенә, 2017 елның 18 июлендәге “Россия Федерациясенең Бюджет 

кодексына һәм “ Россия Федерациясенең Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү 

һәм   Россия Федерациясе закон актларының аерым нигезләмәләренең көчен 

югалтуын  тану  турында”гы Федеральзаконның 3 маддәсенә үзгәрешләр кертү 

хакында”гы 178-ФЗ номерлы, 2017 елның 28 декабрендәге “Россия 

Федерациясенең Бюджет кодексына һәм “Россия Федерациясенең Бюджет 

кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларынаүзгәрешләр 

кертү һәм 2018 елга федеральбюджетны үтәү үзенчәлекләрен билгеләү 

турында” гы Федераль законның 6 маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында”гы 

434-ФЗ номерлы Федеральзаконнарга, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 

елның 6 сентябрендәге “Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләргә субсидияләрдән тыш), ялгызак эшмәкәрләргә, шулай ук 

физик затларга – товар, эш, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр 

бирүне җайга салучы норматив-хокукый актларга, муниципаль хокукый 

актларга гомуми таләпләр турында”гы 887 номерлы карарына туры 

китереп,Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  Уставы 

нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

  

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

территориясендәге җылылык белән һәм (яки) су белән тәэмин итү объектларын 



торгызу,  аларга агымдагы ремонт һәм капиталь  ремонт үткәрү эшләрен 

башкару белән бәйле эшләргә сарыф итүләрне финанс белән тәэмин итү 

максатларында Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

бюджетыннан юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә 

субсидияләрдән тыш), ялгызак эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга – товар, 

эш, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргәТатарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 4 

сентябрендәге 184пи номерлы карары белән расланган субсидияләр бирү 

Тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 10 пунктның 7 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“тиңдәшле рәвештә субсидия алучыныңһәм(дәүләти (муниципаль) унитар 

предприятиеләр, хуҗалык ширкәтләре һәм  төп (салышкан) капиталларындагы  

ачык-хокукый берәмлекләре катнашында җәмгыятьләр, шулай ук төп 

(салышкан) капиталларындагы шундый ширкәт һәм җәмгыятьләр 

катнашындакоммерцияле оешмалардан тыш)субсидияләр бирү 

турындагышартнамәләрдәге (килешүләрдәге) йөкләмәләрне үтәү 

максатларында  төзелгән  шартнамәләр (килешүләр) буенчатәэмин итүче 

(подрядчы һәм башкаручылар) булып торучызатларның бюджет средстволарын 

алучы (төп җаваплы кеше) буларак  алардан файдалануны гамәлгә ашыруга һәм 

муниципаль финанс контроле органнары тарафыннан    субсидияләр бирүнең 

шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүләрен тикшерүгә    ризалыгы;”. 

2.Әлеге карарны 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.Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүнеүземнең җаваплылыкта 

калдырам. 

 

 

Җитәкче   вазыйфаларын  башкаручы                                                 В.И.Токранов 
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