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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     13.08.2019                                                                      № 637 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 29 

августындагы “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 

чакрым ерак һәм аз халыклы авыл 

пунктларына беренче чиратта кирәкле 

товарлар китерүгә бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплау өчен Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперациясе 

оешмаларына субсидияләр бирү тәртибен 

яңа редакциядә раслау турында”гы 763 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның  20 

ноябрендәге “Кулланучылар кооперациясе оешмаларының Татарстан Республикасы 

район үзәкләреннән 11 километр ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче 

чиратта кирәкле товарлар китерүгә бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау 



турында” 887 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 29 августындагы 763 номерлы карары белән расланган 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр 

тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ерак һәм аз халыклы 

авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерүгә бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплау өчен Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперациясе оешмаларына субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

10 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты Федераль казначылыкның территориаль органнарында ачылган шәхси 

счетларга субсидия бирү турында карар кабул ителгәннән соң унынчы эш көненнән 

дә соңга калмыйча билгеләнгән тәртиптә субсидия күчерә.». 

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Җитәкче                                                                                                     Р.М. Заһидуллин 

 


