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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы бюджетыннан Татарстан

Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль берәмлекләре
бюджетларына төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык

өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыруда  җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча
вәкаләтләрне башкарганда барлыкка килә торган Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы муниципаль берәмлекләре чыгым йөкләмәләрен

финанслау өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында "гы 2018 елның 28
декабрендәге 4623 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

 
Россия  Федерациясе  Бюджет  кодексының  139  статьясы,  Татарстан

Республикасы  Бюджет  кодексы  нигезендә  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  муниципаль  берәмлекләре  бюджетларына  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районының төзелеш, архитектура һәм торак-
коммуналь  хуҗалык  өлкәсендәге  чараларны  гамәлгә  ашыру  өлешендә  җирле
әһәмияттәге  мәсьәләләр  буенча  вәкаләтләрне  үтәгәндә  барлыкка  килә  торган
чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен субсидияләр бирү максатларында 
КАРАР БИРӘМ:

1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
бюджетыннан Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль
берәмлекләре  бюджетларына  төзелеш,  архитектура  һәм  торак-коммуналь
хезмәтләре өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыру өлешендә җирле әһәмияттәге
мәсьәләләр  буенча  вәкаләтләрне  башкарганда  барлыкка  килә  торган  чыгым
йөкләмәләрен финанслашу өчен субсидия бирү тәртибен раслау турында " 2018
елның 28 декабрендәге 4623 номерлы карарына  үзгәрешләр кертергә:

Әлеге карар белән расланган төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь
хуҗалык  өлкәсендә  чараларны  гамәлгә  ашыру  өлешендә  җирле  әһәмияттәге
мәсьәләләр  буенча  вәкаләтләрне  үтәгәндә  барлыкка  килә  торган  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасы



Лаеш  муниципаль  районы  муниципаль  берәмлекләре  бюджетларына
субсидияләр бирү тәртибе турында:

11  пунктның  беренче  абзацын  яңа  редакциядә  бәян  итәргә:
«11.  Субсидия  бирү  формасы  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы Башкарма комитеты һәм муниципаль берәмлеге арасында төзелә торган
субсидия бирү турында Карар кабул ителгәннән соң 30 эш көне эчендә субсидия
бирү  турында  Килешү  (алга  таба  -  килешү)  нигезендә  гамәлгә  ашырыла:».

Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  бюджетыннан
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль берәмлекләре
бюджетларына җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча вәкаләтләрне башкарганда
барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен субсидияләр бирү
тәртибенә  1  нче  кушымтасын  төзелеш,  архитектура  һәм  торак-коммуналь
хуҗалык  өлкәсендә  чараларны  гамәлгә  ашыру  өлешендә  җирле  әһәмияттәге
мәсьәләләр буенча вәкаләтләрне башкарганда барлыкка килә торган Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  муниципаль  берәмлекләре
бюджетларына үз көчен югалткан дип танырга;

2.  Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес
буенча бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә): http://pravo.tatarstan.ru һәм
Интернет  мәгълүмат  -  телекоммуникация  челтәрендә  Лаеш  муниципаль
районының  рәсми  сайтында  түбәндәге  адрес  буенча  урнаштырырга:
http://laishevo.tatarstan.ru.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Башкарма комитеты
җитәкчесе  урынбасары  Р.  Р.  Хисаметдиновка  йөкләргә.  
      

 Җитәкче                                                                                                 М. В. Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/
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