
"Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы территориясендә 

автомобиль транспортында пассажирлар һәм багажны җайга салынулы 

тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар һәм багаж йөртүне гамәлгә 

ашыруга бәйле эшләр башкаруга киткән чыгымнарның бер өлешен каплау 

максатларында, пассажирлар йөртүчеләргә субсидияләр бирү тәртибен 

раслау турында" 2019 ел, 14 февраль, 266 нчы карары 

 

"Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы территориясендә 

автомобиль транспортында 

пассажирлар һәм багажны җайга 

салынулы тарифлар буенча даими 

рәвештә пассажирлар һәм багаж 

йөртүне гамәлгә ашыруга бәйле эшләр 

башкаруга киткән чыгымнарның бер 

өлешен каплау максатларында, 

пассажирлар йөртүчеләргә 

субсидияләр бирү тәртибен раслау 

турында (яңа басмада)  

Питрәч муниципаль районы территориясендә муниципаль маршрутлар 

буенча автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташу белән идарә итү 

системасын оештыру һәм камилләштерү, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы чикләрендә билгеләнгән транспорт хезмәтләреннән бертигез 

файдалануны тәэмин итү максатларында, "Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәнең гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законына, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 

статьясына, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясына, “Россия 

Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр 

транспортында пассажирлар һәм багажны даими йөртүне оештыру турында һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында" 2015 

елның 13 июлендәге 220-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, Россия 

Федерациясе хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге 887 номерлы карары белән 

«Юридик затларга субсидияләрне (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш) бирүне җайга салучы муниципаль хокукый актларына 

(дәүләт (муниципаль), Питрәч муниципаль районы Уставына таянып, Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Питрәч муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 6 

февралендәге 218 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

2. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы территориясендә 

муниципаль маршрутлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар һәм 

багажны җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар һәм багаж 

йөртүне гамәлгә ашыруга бәйле эшләр башкаруга чыгымнар өлешен каплау 



максатларында пассажирлар йөртүчеләргә субсидияләр бирү тәртибен расларга 

(әлеге карарның 1 нче кушымтасы). 

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма комитетын 

Питрәч муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү буенча вәкаләтле 

орган итеп билгеләргә. 

4. Питрәч муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү комиссиясе 

составын (әлеге карарның 2 нче кушымтасы) расларга. 

5. Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә массакүләм мәгълүмат чараларында 

бастырып чыгарырга һәм Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары вазыйфаларын башкаручы Д. Р. 

Байгильдинга йөкләргә. 

  

Башкарма комитет җитәкчесе                                                     А. В. Хәбибуллин 

 


