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2017 елның 22 маендагы “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу планнарын формалаштыру, раслау һәм 

алып бару Тәртибен раслау турында”гы 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 536 

номерлы Карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу планнарын формалаштыру, раслау һәм 

алып бару Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында 

  

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

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

өлкәсендә контракт системасы турында”гы Федераль закон, 2013 елның 21 

ноябрендәге “Россия Федерациясе субъекты ихтыяҗларын һәм муниципаль 

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

планнарын формалаштыру, раслау һәм алып бару таләпләре, шулай ук товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу планнары формасына таләпләр 

турында”гы1043 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары,    2015 елның 29 

сентябрендәге “Татарстан Республикасы ихтыяҗларын тәэмин итү өчен сатып 

алулар планнарын формалаштыру, раслау һәм алып бару Тәртибен раслау 

турында”гы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  724 нче Карары 



нигезендә,Татарстан  Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР КЫЛА:  

1. 2017 елның 22 маендагы “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу планнарын формалаштыру, раслау һәм алып бару Тәртибен 

раслау турында”гы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 536 номерлы Карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу планнарын 

формалаштыру, раслау һәм алып бару Тәртибенә түбәндәге үзгәрешләр кертергә”: 

 

 1) 2 пунктны түбәндәге эчтәлекле  “б.1” пунктчасы белән тулыландырырга: 

"б.1) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының милек 

хокукындагы муниципаль унитар предприятиеләре, контракт системасы турындагы 

Законның 15 маддәсенең 2.1 һәм 6 өлешләре нигезендә гамәлгә ашырыла торган 

сатып алулардан тыш, финанс-хуҗалык эшчәнлеге планнарын расланганнан соң;”; 

2) 2 пунктның “в” пунктчасында “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының милек хокукында булган муниципаль унитар 

предприятиеләр” сүзләрен “муниципаль автоном учреждениеләр” сүзләренә 

алмаштырырга”; 

  

3) 3 пунктта: 

а) “әлеге Тәртипнең 2 пунктында” сүзләреннән соң “б1” пунктчасында 

күрсәтелгән заказ бирүчеләрдән тыш. әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы   пунктчасы,”; 

б) “баш бүлүчеләргә” сүзләреннән соң “а” пунктчасының икенче абзацын 

“билгеләнгән срокларда” сүзләрен өстәргә”; 

в) “б” пунктчасының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның финанс-хуҗалык 

эшчәнлеген планлаштырганда сатып алулар планнарын формалаштыралар;”; 

3) 3 пунктта: 

а) “әлеге Тәртипнең 2 пунктында” сүзләреннән соң “әлеге Тәртипнең 2 

пунктының  б1” пунктчасында күрсәтелгән заказ бирүчеләрдән тыш” сүзләре 

өстәргә;   

б) “баш бүлүчеләргә” сүзләреннән соң “а” пунктчасының икенче абзацын 

“билгеләнгән срокларда” сүзләрен өстәргә”; 

в) “б” пунктчасының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның финанс-хуҗалык 

эшчәнлеген планлаштырганда сатып алулар планнарын формалаштыралар;”; 

4) түбәндәге эчтәлекле “3.1” пунктын өстәргә: 

“3.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен сатып алулар планнары заказчылар тарафыннан “б.”  пунктчасында 



күрсәтелгән рәвештә төзелә.(1 пункт 2013 елның 16 октябрендәге 79-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы редакциясендә), түбәндәге нигезләмәләрне исәпкә 

алып, Чираттагы финанс елына һәм план чорына (чираттагы финанс елына) 2 

пунктның түбәндәге нигезләмәләрен исәпкә алып: 

Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның финанс-хуҗалык 

эшчәнлеген планлаштырганда сатып алулар планнарын формалаштыралар һәм 

аларны милекченең предприятиегә карата билгеләнгән срокларда, ләкин агымдагы 

елның 1 июленнән дә соңга калмыйча вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы органнарына 

тапшыралар; 

 Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның финанс-хуҗалык 

эшчәнлеген планлаштырганда сатып алулар планнарын формалаштыралар һәм 

аларны милекченең предприятиегә карата билгеләнгән срокларда, ләкин агымдагы 

елның 1 июленнән дә соңга калмыйча вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы органнарына 

тапшыралар; 

 кирәк булганда сатып алулар планнарын төгәлләштерәләр, аларны ачыклыйлар 

һәм предприятиенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын раслаганнан соң, әлеге 

Тәртипнең 2 пунктында билгеләнгән срокта, сатып алулар планнарын раслыйлар.”; 

5) 6 пунктта “б” һәм “ б” пунктчаларында “б”, сүзләрен “б” пунктчаларында 1” 

һәм” сүзләренә алмаштырырга; 

 6) 7 пунктны түбәндәге эчтәлекле «ж» һәм «з» пунктчалары белән 

тулыландырырга: 

“ж) әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы “а” пунктчасында күрсәтелгән заказчыга 

җиткерелгәнне, Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә йөкләмәләрне 

кабул итүгә һәм (яисә) үтәүгә хокук күләмен үзгәртү, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының тиешле муниципаль бюджет учреждениеләренең 

финанс-хуҗалык эшчәнлеге планнары (программалары) күрсәткечләрен үзгәртү, 

аларның мөлкәте Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

милек хокукында булган муниципаль унитар предприятиеләр, шулай ук 

субсидияләр бирү турындагы тиешле Карарларны һәм (яки) килешүләрне үзгәртү; 

з) сатып алулар планын раслау датасына алдан күреп булмый торган башка 

мөһим шартлар барлыкка килү.”. 

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

“Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми порталында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

    Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                   М. Х. Хәбибуллова  

 

  


