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Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма 

комитетының аерым карарларын 

үз көчен югалткан дип тану 

турында  

 

Россия Федерациясенең гамәлдәге законнарына туры китерү 

максатларында, Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ:  

1.Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының аерым 

карарлары үз көчен югалткан дип танырга. 

    2018 елның 10 маендагы, 3 нче номерлы карары «Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты бюджетыннан Лениогорск 

территориясендә яшәүче инвалид балаларга һәм 6 яшькә кадәрге балаларга, 

бер зат озата баруында, инвалидларга һәм Бөек ватан сугышында 

катнашучыларга, тыл хезмәтчәннәренә, пенсионерларга хезмәт күрсәтүне 

гамәлгә ашыручы оешмаларга Лениногорск шәһәре территориясендә 



мунчаның гомуми бүлекләрендә субсидияләр бирү кагыйдәләрен раслау 

турында»; 

 

 2018 елның 18 сентябрендәге 12нче номерлы карары  2018 елның 10 

маенда «Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

бюджетыннан Лениогорск территориясендә яшәүче инвалид балаларга һәм 6 

яшькә кадәрге балаларга, бер зат озата баруында, инвалидларга һәм Бөек 

ватан сугышында катнашучыларга, тыл хезмәтчәннәренә, пенсионерларга 

хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы оешмаларга Лениногорск шәһәре 

территориясендә мунчаның гомуми бүлекләрендә субсидияләр бирү 

кагыйдәләрен раслау турында»гы 3нче номерлы карары белән расланган 

«Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

бюджетыннан Лениногорск территориясендә яшәүче инвалид балаларга һәм 

6 яшькә кадәрге балаларга, бер зат озата баруында, инвалидларга һәм Бөек 

Ватан сугышында катнашучыларга, тыл хезмәтчәннәренә, пенсионерларга 

хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы оешмаларга Лениногорск шәһәре 

территориясендә мунчаның гомуми бүлекләрендә субсидияләр бирү 

Нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү  турында»; 
  

 2018 елның 10 мае 2нче номерлы карары «Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлегенең муниципаль автобус маршрутларында пассажирлар 

йөрткәндә барлыкка килгән чыгымнарның бер өлешен каплау максатларында 

субсидияләр бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында»  

 

 2019 елның 18 сентябрендә 11нче номерлы карары «Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлегенең муниципаль автобус маршрутларында пассажирлар 

йөрткәндә барлыкка килгән чыгымнарның бер өлешен каплау максатларында 

субсидияләр бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында»гы 2018 

елның 10 мае 2нче номерлы карары белән расланган «Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлегенең муниципаль автобус маршрутларында пассажирлар 

йөрткәндә барлыкка килгән чыгымнарның бер өлешен каплау максатларында 

субсидияләр бирү тәртибе турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында».  

 

2.Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат порталында  

(pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

  

 

 

Вакытлыча җитәкче 

вазифаларын башкаручы 

  

Н. Р. Залаков 

   
 И.Р. Хәйбрахманов, 5-44-72 



 

 


