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КАРАР

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 28
августындагы 2146 номерлы карары «Авыр тормыш хәлендә калган

гражданнарга бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм күрсәтү тәртибен
раслау турында” карарына үзгәрешләр кертү хакында

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендә карар бирәм: 

1.  «Авыр  тормыш  хәлендә  калган  гражданнарга  бер  тапкыр  бирелә
торган  матди  ярдәм  күрсәтү  тәртибен  раслау  турында»  Лаеш  муниципаль
районы Башкарма комитетының 28.08.2014 ел,  № 2146 карарына түбәндәге
үзгәрешләр кертү хакында:

1) карарның 3 нче кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә.:

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Башкарма комитетының 
2014 ел, 28 август, 2146 номерлы 

 карарына 3 нче Кушымта

Авыр тормыш хәлендә калган гражданнарга бер тапкыр бирелә
торган матди ярдәм күрсәтү комиссиясе составы

1. Карсалов А.Г. -
Муниципаль район Башкарма комитеты  Җитәкчесенең
беренче урынбасары, комиссия рәисе;

2. Галиева Е.Н.
-

Муниципаль районның финанс-бюджет палатасы рәисе,
Комиссия рәисе урынбасары;

3. Потапова И.А. -
Финанс-бюджет палатасының баш белгече муниципаль
район Советы, комиссия секретаре;

 Комиссии әгъзасы:



4. Воробьев В.Н. -
Муниципаль  район  Башкарма  комитетының  эшләр
идарәчесе; 

5. Нурутдинов Н.И. -
муниципаль  район  Башкарма  комитетының  юридик
бүлеге начальнигы;

6. Сюнина Е.В.
-

Татарстан  Республикасы  Хезмәт,  мәшгульлек  һәм
социаль  яклау  министрлыгының  Лаеш  районындагы
социаль яклау бүлеге башлыгы (килешү буенча);

7. Булатов Р.М.
 -

Лаеш  муниципаль  районының  сугыш  һәм  хезмәт
ветераннары Советы Рәисе (килешү буенча).

8. Шәһәр (авыл) җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча).».

       

2.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  18.08.2017  ел,  №  2777  «авыр  тормыш  хәлендә  калган
гражданнарга бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм күрсәтү тәртибен раслау
турында  «Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  җитәкчесенең
28.08.2014  ел,  № 2146  карарына  үзгәрешләр  кертү  хакында»  гы  карары үз
көчен югалткан дип танырга. 

3.  Әлеге  карарны  Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан  Республикасы  Хокукый  мәгълүматның  рәсми  порталындагы  веб-
адрес  буенча  бастырып  чыгарырга  (халыкка  җиткерергә):
http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш  муниципаль  районының  Интернет-
мәгълүмати-телекоммуникацион  челтәрендә  рәсми  сайтында  урнаштырырга:
http://laishevo.tatarstan.ru. 

4.  Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшерүне  Лаеш  муниципаль  районы
Башкарма  комитеты  җитәкчесенең  беренче  урынбасары  А.Г.  Карсаловка
йөкләргә. 

Җитәкче                                                                                   М.В.Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/
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