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Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль район Башкарма 

итетыныц 28Л 1.2017 елда кабул ителгэн “ Минзэлэ шэЬэреннэн 11 
чакрымнан ераграк урнашкан Минзэлэ муниципаль районынын кеше аз 

орган Ьэм ерак урнашкан торак пунктларына беренчел эЬэмияткэ ия 
булган товарларны китеру белэи бэйле кулланучы кооперациясе 

ларыныц чыгымнарын кире кайгаруга Минзэлэ муниципаль район 
юджетыннан субсидия биру тэртибен раслау турында’Ты №1229 

карарына узгэрешлэр керту турында

ком

яши т

оешма
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003 елныц 6 октябрендэ кабул ителгэн “Россия Федерациясендэ жирле 
узидарэне оештыруньщ гомуми принциплары турында” гы № 131-Ф3 Федераль 

ныц 15 маддэсе нигезендэ, Минзэлэ муниципаль районы составына 
жирлек халкына сэудэ хезмэте курсэтугэ шартлар тудыру буенча 
э муниципаль район вэкалэтлэрен тормышка ашыру максатларында, 

кадрлаЬдагы узгэрешлэргэ бэйле рэвештэ,
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кергэн
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комите 
чакрым 
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чыгым 
субсидия 
кертергэ:

КАРАР ЧЫ ГАРА:

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль район Башкарма 
тыныц 28.11.2017 елда кабул ителгэн “Минзэлэ шэЬэреннэн 11 
нан ераграк урнашкан Минзэлэ муниципаль районыныц кеше аз яши 
Ьэм ерак урнашкан торак пунктларына беренчел эЬэмияткэ ия булган 

арны китеру белэн бэйле кулланучы кооперациясе оешмаларыныц
нарын кире кайтаруга Минзэлэ муниципаль 

биру тэртибен раслау турында’Ты № 1229
район бюджеты ннан 
карарына узгэрешлэр

1.1. Гамэлдэге карарны “Минзэлэ шэЬэреннэн 
урнашкан Минзэлэ муниципаль районыныц кеше аз

11 чакрымнан ераграк 
яши торган Ьэм ерак

урнашкан торак пунктларына беренчел эЬэмияткэ ия булган товарларны китеру 
белэн бэйле кулланучы кооперациясе оешмаларыныц чыгымнарын кире 

уга Минзэлэ муниципаль район бюджетыннан субсидия биру буенча 
ия составын расларга” 2 нче пункты белэн тулыландырырга (Кушымта

каитар 
комисс 
№ 1).

Башка

Житэк

Гамэлдэге карар рэсми тестэ басылырга тиеш.
Гамэлдэге карарны контрольдэ тотуны Минзэлэ муниципаль район 

эма комитеты Жцтэкчесе урынбасары А.Г.ГатпЬага йоклэргэ.

че вазифаларын башкаручы Ъ с и 1 А .Г.Г атина



Кушымта № 2 Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты карарына 
02.08.2018 ел № 8 0 3

м
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Минзэлэ шэЬэреннэн 11 чакрымнан ераграк урнашкан Минзэлэ 
униципаль районыныц кеше аз яши торган Ьэм ерак урнашкан торак 
стларына беренчел эЬэмияткэ ия булган товарларны китеру белэн бэйле 
:учы кооперациясе оешмаларыныц чыгымнарын кире кайтаруга Минзэлэ 
иципаль район бюджетыннан субсидия биру буенча комиссия составы

№ Вазифа ФИО

1 Рэис -  Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль район Башкарма комитеты 
житэкчесе вазифаларын башкаручы

А.Г. Гатина

Комиссия эгъзалары:

2 Финанс-бюджет Ьэм жир-милек палатасы 
рэисе

Л.И. Кондратьева

3 Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль район Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге начальнигы

С.З. Галиева


