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Тукай муниципаль районы Башкарма 
комитетыньщ 2017 елньщ 19 декарендэге 
«Кулланучылар кооперациясе
оешмаларынын, Тукай муниципаль район 
узэгеннэн 1|1 километр дан артык 
ераклыкта урнашкан Ьэм халык аз яши 
торган авыл жирлеклэренэ беренче 
чиратта кирэкле товарлар ташу белэн 
бэйле чыгымнарыныц бер олешен каплау 
очен Тукай муниципаль районы 
бюджетыннан субсидия биру тэртибе 
турында» 6061 санлы карарына 
узгэрешлэр керту турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2017 елньщ 20 
ноябрендэге «Татарстан Республикасы район узэклэреннэн 11 километрдан 
артык ераклыкта урнашкан Ъэм халык аз яши торган авыл жирлеклэренэ 
беренче чиратта кирэкле товарлар ташу белзн бэйле чыгымнарыныц бер 
©лешец каплау очен Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 
Республикасы муниципаль берэмлеклэре бюджетларына башка бюджетара 
трансфертлар биру тэртибенэ узгэреш керту турында» 887 нчё карарын 
тормышка ашыру максатыннан, Тукай муниципаль районы Башкарма 
комитеты

КАРАР БИРЭ:
1. Тукай муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2017 елныц 19 

декарендэге 6061 санлы карары белэн расланган «Кулланучылар 
кооперациясе оешмаларыныц Тукай муниципаль район узэгеннэн 11 
километрдан артык ераклыкта урнашкан Ьэм халык аз яши торган авыл 
Жирлеклэренэ беренче чиратта кирэкле товарлар ташу белэн бэйле 
чыгымнарыныц” бер олешен каплау очен Тукай муниципаль районы 
бюджетыннан субсидия биру тэртибе»нэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

2.4 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
I ^.4. Тукай муниципаль районыныц район узэгеннэн 11 чакрым 
ераклыкта урнашкан Ъэм халык аз яши торган авыл жирлеклэренэ беренче



чиратта кирэкле товарлар китеругэ бэйле чыгымнар буенча субсидиялэр 
кулэме тубэндэге формула буенча билгелэнэ:
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биредэ:
!|, . | С - субсидия кулэме, сум;

Р - Тукай муниципаль районыныц район узэгеннэн 11 чакрым 
ераклыкта урнашкан Ьэм халык аз яши торган авыл ждрлеклэренэ беренче 
чиратта кирэкле товарны ташуга кулланылган транспорт чараларыньщ 
планлаштырылган ташу кулэменнэн, километрдан чыгып исэплэнгэн барасы 
юлы;

Н - Россия Федерациясе Транспорт министрлыгыньщ «Автомобиль 
транспортында ягулык Ьэм майлау материалларын тоту нормалары» методик 
рекомендациялэрен гамэлгэ керту турында» 2008 елньщ 14 мартындагы АМ- 
23-р санлы боерыгы нигезендэ ягулык тотуныц база нормасы, 100 
километрга литр;

К1 - Россия Федерациясе Транспорт министрлыгыньщ «Автомобиль 
транспортында ягулык Иэм майлау материалларын тоту нормалары» методик 
рекомендациялэрен гамэлгэ керту турында» 2008 елныц 14 мартындагы АМ- 
23-р санлы боерыгы нигезендэ кышкы вакытта автотранспорт эше очен 
ягулык тотуныц база нормасын арттыру коэффициенты, процент; .

Ц - субсидия биру вакытына Тукай муниципаль районында ягулык- 
майлау материалларына базар бэясе, 1 литр очен.».

2. Субсидия алу хокукына дэгъва кылучы кулланучылар кооперациясе 
оешмаларын сайлап алуны гамэлгэ ашыручы комиссия составына (алга таба- 
Комиссия) (Тукай муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2017 елныц 
19 декарендэге «Кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Тукай 
муниципаль район узэгеннэн 11 километрдан артык ераклыкта урнашкан Ьэм 
халык аз яши торган авыл жцрлеклэренэ беренче чиратта кирэкле товарлар 
ташу белэн бэйле чыгымнарыныц бер елешен каплау очен Тукай муниципаль 
районы бюджетыннан субсидия биру тэртибе турында» 6061 санлы карары 
белэн расланган) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

• 5,;- ■ £.1. комиссия составыннан Р. Т. Гыйззэтуллинны чыгарырга,
2.2. комиссия составына Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты Ж^итэкчесенец беренче урынбасары Авзалов Ленар Гаяз улын 
кертергэ.

3. Элеге карар утэлешен кор|3£Щ}аДЭ тотуны уз жаваплылы гымда 
калдырам.

Башкармя-комитет Ж^итэк Ф.М. Камаев


