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                                                           КАРАР 

     24.12.2018                                                                        № 1066 

 

 «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр 

тибындагы поселогы «муниципаль берәмлегеннән 

11 чакрым ерак һәм аз халыклы пунктларга товар 

китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга 

Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперациясе оешмаларына 

субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының  2018 елның 29 августындагы 763 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр 

тибындагы поселогы «муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ерак һәм аз халыклы 

пунктларга товар китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Кама 

Тамагы муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 

оешмаларына субсидияләр бирү комиссиясе эшенең нәтиҗәлелеген арттыру 

максатларында һәм кадрлар үзгәрешләренә бәйле рәвештә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ерак һәм аз 

халыклы пунктларга товар китерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау 

өчен Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 

оешмаларына субсидияләр бирү комиссиясе составына үзгәрешләр кертү хакында, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

2018 елның 29 августындагы 763 номерлы карары белән расланган карарын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Хабибуллова М.Х. - Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары, комиссия рәисе; 



Габидуллина Г.М. - Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад һәм территориаль планлаштыру бүлеге башлыгы урынбасары, комиссия 

секретаре; 

Комиссия әгъзалары 

Нургалиева Э.Э. - Кама Тамагы муниципаль районы Советы Аппаратының юридик 

бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

Ногманова М.А. - Кама Тамагы муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 

рәисе (килешү буенча); 

Бикмуллина Г.И. - Кама Тамагы муниципаль районы Советы Аппаратының 

бухгалтерлык исәбе һәм хисап бүлеге башлыгы (килешү буенча). 

          

  Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                       М.Х. Хабибуллова 


