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                                    02.02.2019                        Балык Бистәсе штп.            № 53пи 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2017елның 27 июнендәге 

“Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының муниципаль 

хаҗәтләрен тәэмин итү өчен  сатып 

алулар өлкәсендә ведомство контролен  

гамәлгә ашыру Кагыйдәләрен раслау 

турында” 150пи номерлы  карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

Муниципаль норматив хокукый актны законнарга тәңгәлләштерү 

максатларында, 2013 елның 5 апрелендәге “Дәүләти  һәм муниципаль 

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

өлкәсендә  контракт системасы турында” 44-ФЗ номерлы Федераль законга,  

2017 елның 31 декабрендәге  “”Дәүләти  һәм муниципаль хаҗәтләрне тәэмин 

итү өчен  товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә  контракт 

системасы турында” Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында” 504-ФЗ 

номерлы Федераль законга таянып, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы  Уставы нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2017елның 27 июнендәге “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының муниципаль хаҗәтләрен тәэмин итү өчен  

сатып алулар өлкәсендә ведомство контролен  гамәлгә ашыру Кагыйдәләрен 

раслау турында” 150пи номерлы  карарына   түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

муниципаль хаҗәтләрен тәэмин итү өчен  сатып алулар өлкәсендә ведомство 

контролен  гамәлгә ашыру Кагыйдәләренең  3 өлеше “е” пунктының 2 

абзацындагы “тәэмин итүчеләрне (подрядчикларны, башкаручыларны) 

тәгаенләү беркетмәләрендә,- сатып алулар турындагы документацияләрдәге  

мәгълүматны;” сүзләрен  төшереп калдырырга; 

1.2) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

муниципаль хаҗәтләрен тәэмин итү өчен  сатып алулар өлкәсендә ведомство 

контролен  гамәлгә ашыру Кагыйдәләренең  3 өлеше “е” пунктын түбәндәге 

эчтәлектәге абзац белән тулыландырырга: 



“-сатып алуларны гамәлгә ашыру турындагы хәбәр итү кәгазьләрендәге, 

сатып алулар турындагы  документацияләрдәге, план-графиклардагы  

мәгълүматны;” 

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. Карарның үтәлешенә контрольлек  итүнеТатарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең  

икътисад  мәсьәләләре буенча урынбасары В.И.Токрановка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                                    Р.Л. Исланов                                                                                   

 
 


