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ПОСТАНОВЛЕНИЕ              КАРАР    

                                                   
       «20» май  2019 ел                                                                                         № 114 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Җылылык энергиясен җибәрү 

тарифын формалаштырганда исәпкә алынмаган 

чыгымнарны каплау максатларында Азнакай 

муниципаль районы бюджетыннан субсидия бирү 

тәртибе турында» 2016 елның 14 декабрендәге 363 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында 

(30.03.2017 №83,  12.12.2018 №343 карарлар 

редакциясендә) 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән 

тыш), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә - физик затларга субсидия бирүне җайга салучы норматив хокукый 

актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында» 2016 елның 6 

сентябрендәге 887 номерлы карары нигезендә карар бирәм: 

  1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Җылылык энергиясен 

җибәрү тарифын формалаштырганда исәпкә алынмаган чыгымнарны каплау 

максатларында Азнакай муниципаль районы бюджетыннан субсидия бирү тәртибе 

турында» 2016 елның 14 декабрендәге 363 номерлы карарына (30.03.2017 №83,  

12.12.2018 №343 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

  1.1. Субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, шәхси 

эшмәкәрләрне, физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия составын, 

әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

Җитәкче                                                                               А.Х.Шәмсетдинов                                       
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Азнакай муниципаль районы  

Башкарма комитеты карарына 

 1 нче кушымта 

                                                               «____»__________ 20___ №______ 

 

Субсидия алу хокукына юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, дәгъвалаучы 

физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия  

Составы 
 

Комиссия рәисе: 

Сөләйманова Г.Г. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча 

урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Ханнанов Р.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 

Комиссия секретаре: 

Шәйхевәлиева Р.Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алу секторы мөдире 

Комиссия әгъзалары: 

Шәрәфетдинова С.Ф. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге 

башлыгы 

Җиһаншина З. Т. Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы " МКУ бюджет бүлеге начальнигы 

урынбасары» 

Даүләтшина Л.М. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад сәнәгать һәм сәүдә бүлеге башлыгы 
 


