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Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитетының«2019-2023 елларга  

Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль районында кече һәм урта  

эшкуарлыкны үстерү «Муниципаль  

программасын раслау турында " 2019 елның 

 18 апрелендәге 161 номерлы карарына 

 үзгәрешләр кертү хакында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

федераль закон, «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы федераль закон, 

«Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында»2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, «Россия Федерациясендә гражданнарга социаль 

хезмәт күрсәтү нигезләре турында» 28.12.2013 № 442-ФЗ Федераль закон 

(2018 елның 7 мартындагы редакция) нигезендә. һәм өстәмә, керү. 2018 

елның 1 маеннан «Россия Федерациясе субъектлары тарафыннан, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларын да кертеп, кече һәм урта эшкуарлыкка дәүләт 

ярдәме күрсәтүгә субсидияләр бирелә торган, шулай ук яшьләр 

эшкуарлыгына ярдәм итү чараларын тормышка ашыруга, һәм Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районының кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Советская, д.32, село Черемшан, 423100 

 

 
 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

Совет урамы, 32ейорт, Чирмешәнавылы, 

423100 

 
 

тел.+7(84396) 2-58-00  тел./факс +7(84396) 2-58-42,email:Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru; 

http://cheremshan.tatarstan.ru 

mailto:Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru


карата таләпләрне раслау турында " гы 2018 елның 14 февралендәге 67 

номерлы Боерык нигезендә, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы башкарма комитеты КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү «муниципаль 

программасын раслау турында» Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 18 апрелендәге 161 

номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1.  1 бүлекнең 5 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: «Россия 

Федерациясе законнары нигезендә теркәлгән кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына һәм «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209 - ФЗ номерлы Федераль 

законның 4 статьясындагы 1.1 өлешендә билгеләнгән тиешле шартларга, 

Хуҗалык җәмгыятьләре, хуҗалык җәмгыятьләре, хуҗалык ширкәтләре, 

хуҗалык партнерлыклары, җитештерү кооперативлары, кулланучылар 

кооперативлары, крестьян (фермер) хуҗалыклары һәм шәхси эшмәкәрләр 

керә". 

1.2.Карарга 1 нче кушымтаның 2 өлешендәге 8 абзацын төшереп 

калдырырга. 

2.Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының Интернет-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны район башкарма 

комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасарына 

йөкләргә. 

 

 

Район Башкарма комитеты җитәкчесе                    И. Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 


