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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    КАРАР 
 

 от « 30 » января 2018 г.                                                                            № 02 
 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге Башкарма 
комитетының 2017 елның 17 ноябрендәге 25 номерлы карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге башкарма 
комитетының Резерв фондыннан акчаларны тоту тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәреш 
кертү хакында» 
  
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 81 статьясы нигезендә һәм көтелмәгән 
чыгымнарны финанс белән тәэмин итү юнәлешләрен ачыклау максатларында карар 
бирәм: 
 
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге Башкарма 
комитетының «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 
җирлеге башкарма комитетының Резерв фондыннан акчаларны тоту тәртибе турындагы 
нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 17 ноябрендәге 25 номерлы карары белән 
расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
башкарма комитетының Резерв фондыннан акчаларны тоту тәртибе турындагы 
нигезләмәгә, үзгәреш кертү хакында " 2008 ел, 15 декабрь, 877 нче карары: 
«4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
Башкарма комитетының Резерв фонды акчалары көтелмәгән чыгымнарны, шул исәптән 
моңарчы күрелмәгән чыгымнарны финанс белән тәэмин итүгә юнәлдерелә: 
 - табигый бәла-казалар, янгыннар, башка гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен бетерү 
белән бәйле авария – торгызу эшләрен һәм башка чараларны үткәрү һәм аларны кисәтү; 
 - гадәттән тыш хәлләрне булдырмау максаты белән кичектергесез эшләр үткәрү; 
 - җирле әһәмияттәге Гражданнар оборонасы, табигатьне саклау, эпидемиягә каршы 
чаралар үткәрү; 
 - социаль – мәдәни өлкә, физик культура һәм спорт үсешенә ярдәм итү; 
 - җирле әһәмияттәге юбилей, дини һәм башка чаралар үткәрү; 
 - җирле үзидарә органнарына һәм вазыйфаи затларга социаль ярдәм чаралары 
күрсәтү, шул исәптән дәүләтчелекне, җирле үзидарә, икътисад, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, 
фән, мәдәният, сәнгать, мәгариф, сәламәтлек саклау, спорт, законлылыкны, хокук 
тәртибен тәэмин итү, гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен яклау һәм башка 
казанышлары (казанышлары) өчен;; 
 - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
бюджетында каралмаган башка чаралар һәм чыгымнар.». 
2. Әлеге карарны веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында " урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә: http://pravo.tatarstan.ru һәм 
Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә <url> 
сайтында http//aznakayevo веб-адрес буенча урнашкан.tezmä.ru.3. Әлеге карарның 
үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
  
 
Башлык:                                                                                А. И. Закиров 
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