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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 КАРАР 

 

« 11 » июль 2018 г.                                                                               № 22 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлегенең муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен сатып алулар 

өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү һәм кабул итү 

тәртибенә, әлеге актларны карап тотуга һәм аларның үтәлешен тәэмин итүгә 

карата таләпләргә үзгәрешләр кертү турында, Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге Башкарма комитетының 

2018 елның 13 апрелендәге 06 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлегенең 

муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен сатып алулар өлкәсендә 

нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү һәм кабул итү тәртибенә, 

әлеге актларны карап тотуга һәм аларның үтәлешен тәэмин итүгә таләпләрне 

раслау турында  

 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «сатып алулар өлкәсендә 

нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү һәм кабул итү тәртибенә, 

әлеге актларны карап тотуга һәм аларның үтәлешен тәэмин итүгә карата 

гомуми таләпләрне раслау турында» 2015 елның 2 сентябрендәге «заказчылар 

тарафыннан сатып алына торган товарларның, эшләрнең, хезмәтләрнең 

аерым төрләренә (шул исәптән товарларның, эшләрнең, хезмәтләрнең чик 

бәяләре) таләпләрне билгеләүнең гомуми кагыйдәләрен раслау турында» 

2015 елның 18 маендагы 476 номерлы карары нигезендә: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлегенең муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен сатып алулар 

өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү һәм кабул итү 

тәртибенә, әлеге актларны карап тотуга һәм аларның үтәлешен тәэмин итүгә 

карата таләпләрне кертергә, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Урманай авыл җирлеге Башкарма комитетының 2018 елның 13 

апрелендәге 06 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 
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Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлегенең муниципаль 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен сатып алулар өлкәсендә нормалаштыру 

турында хокукый актлар эшләү һәм кабул итү тәртибенә, әлеге актларны 

карап тотуга һәм аларның үтәлешен тәэмин итүгә таләпләрне раслау турында 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге Башкарма комитетының: 

«б) авыл җирлеге башкарма комитеты, казна учреждениеләре, бюджет 

учреждениеләре һәм унитар предприятиеләр сатып ала торган товарларның, 

эшләрнең, хезмәтләрнең аерым төрләрен (шул исәптән товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрнең чик бәяләре) сайлап алу тәртибе (алга таба - ведомство 

Исемлеге);». 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча   урнаштыру юлы белән 

халыкка игълан итәргә һәм Азнакай муниципаль районының Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo.tatar.ru//  веб-

адрес буенча урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

Башлык:                                                                           А. И. Закиров 
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