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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

 районы Советының 2014 елның  6нчы маендагы 

 “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү  

өчен товар сатып алуны, товарлар, эшләрне, хезмәт   

күрсәтүне оештыру тәртибе турында”гы 234нче 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

2003 елның 6нчы октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль закон, 

2013 елның 5нче апрелендәге 44-ФЗ номерлы “Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, эшләр, хезмәт күрсәтү 

өлкәсендә контракт системасы турында”гы Федераль закон нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. 2014 елның 26нчы маендагы Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының  234нче номерлы карары белән расланган  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар сатып алуны,  эшләрне, хезмәт  күрсәтүне 

оештыру тәртибе турындагы Нигезләмәгә (алга таба – Нигезләмә)   түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1) Нигезләмәнең 2нче бүлегендә:  

а) 8нче абзацны “бюджет учреждениесе” сүзләреннән соң “муниципаль 

унитар предприятиесе” сүзләре белән тулыландырырга; 

б) 12че абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“сатып алуда катнашучы – Россия Федерациясе Салым кодексының 284нче 

маддәсе 3нче пункты 1нче пунктчасы нигезендә салым түләүнең  ташламалы 

салым режимы белән тәэмин итүче һәм (яки) финанс операцияләре (офшор 

зоналары) уздырганда мәгълүмат бирүне ачуны һәм күрсәтүне күздә тотмауны 

кертелгән дәүләтләр һәм территорияләр исемлегеннән башка оештыру-хокукый 

формасыннан, милек формасыннан, капиталның урыныннан һәм табылу 

урыныннан бәйсез рәвештә, теләсә нинди юридик зат, яки, теләсә кайсы физик 

зат, шул исәптән,  шәхси эшмәкәр сыйфатында теркәлгән”; 



 

в) 16нчы абзацта “заказларны урнаштыруны” сүзләрен “сатып алуларны” 

сүзләренә, “заказларны урнаштыру турында” сүзләрен “сатып алуларны гамәлгә 

ашыру” сүзләренә алыштырырга; 

г) 17нче абзацтагы “товарларны кайтаруга заказлар урнаштыру, эшләрне 

башкару, муниципаль ихтыяҗлар өчен хезмәтләр күрсәтү” сүзләрен “муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр күрсәтүне сатып алу” 

сүзләренә алыштырырга; 

д) 18нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«үзәкләштерелгән сатып алу - берничә муниципаль заказ бирүчеләр ихтыяҗы 

өчен сатып алу »; 

2) Нигезләмәнең 3нче бүлегенең 3.3.3пунктындагы “заказларны 

урнаштыруның нәтиҗәләре буенча” сүзләрен “сатып алулар йомгаклары буенча” 

сүзләренә,  

“заказны урнаштыруда катнашучы тарафыннан” сүзләрен “сатып алуда 

катнашучы тарафыннан” сүзләренә, “заказны урнаштыру турында” сүзләрен 

“сатып алуны гамәлгә ашыруны хәбәр итүне урнаштыру турында” сүзләренә 

алыштырырга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 

2014 елның 26нчы маендагы 234нче номерлы карарының 2нче номерлы 

Кушымтасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1) 15, 16, 20, 27, 33, 34нче пунктлардагы “заказны урнаштыру” сүзләрен 

“сатып алу” сүзләренә алыштырырга; 

2) 32нче пункттагы “заказлар урнаштыру” сүзләрен “сатып алуларны” 

сүзләренә, 

 “заказны урнаштыру” сүзләрен “сатып алуларны” сүзләренә алыштырырга; 

3) 39нчы пунктта “заказны урнаштыру буенча” сүзләрен “сатып алуларны 

гамәлгә ашыруны” сүзләренә алыштырырга. 

3.Түбәндәге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында бастырырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының  «Интернет»мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең  

рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

   

  

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгы, Кама Тамагы  

муниципаль районы 

Советы рәисе                                                                                      П.Н. Лоханов 

 


