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Шәхси эшмәкәрләргә, товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр җитештерүчеләргә физик  һәм 

юридик затларга субсидияләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында  

(дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә 

субсидияләрдән тыш),  

 

 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру 

максатларында», Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибен раслау турында» 2010 ел, 2 ноябрь, 880 нче карары нигезендә һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында», Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәтләр күрсәтү административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» 2011 елның 21 

мартындагы 510 номерлы карары (яңа редакциядә) нигезендә, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты 

карар бирә:  

1. Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән 

тыш), индивидуаль эшмәкәрләргә, физик затларга - товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын (1 нче кушымта) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының муниципаль «Хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын раслау турында» 2013 елның 10 апрелендәге 910 номерлы 

карарының 1.25 пунктын үз көчен югалткан дип танырга (үзг. 2017 елның 9 

мартындагы 323 номерлы карары). 

3. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

http:/www.pestreci.tatarstan.ru  һәм «Хокукый мәгълүматның рәсми порталы» нда  

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә http://pravo.tatarstan.ru 

урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә). 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рәисе Г. П. Товкалевка 

йөкләргә. 

 

 

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                   А. В. Хәбибуллин 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

