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Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты 

бюджетыннан инвалид балалар һәм бер 

кеше озатуында 6 яшькә кадәргә 

балалар, Бөек Ватан сугышы 

инвалидлары һәм анда катнашучылар, 

тыл хезмәтчәннәре, Лениногорск 

шәһәре территориясендә яшәүче 

пенсионерларга хезмәт күрсәтүне 

гамәлгә ашыручы оешмаларга 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының 

2009 елның 6 апрелендәге 9 номерлы 

карары белән расланган Лениногорск 

шәһәре территориясендәге 

мунчаларның гомуми бүлекләрендә 

хезмәт күрсәтү өчен субсидияләр бирү 

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78нче статьясы нигезендә, 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге «Юридик 

затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш), шәхси 

эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга – товар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләр бирүне җайга салучы норматив хокукый 
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актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында» 887 

номерлы карары нигезендә Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

      1.Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

бюджетыннан инвалид балалар һәм бер кеше озатуында 6 яшькә кадәргә 

балалар, Бөек Ватан сугышы инвалидлары һәм анда катнашучылар, тыл 

хезмәтчәннәре, Лениногорск шәһәре территориясендә яшәүче пенсионерларга 

хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы оешмаларга Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 2009 елның 6 апрелендәге 9 

номерлы карары белән расланган Лениногорск шәһәре территориясендәге 

мунчаларның гомуми бүлекләрендә хезмәт күрсәтү өчен субсидияләр бирү 

тәртибе турындагы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

            2.3.пунктның 11нче абзацында «,әлеге тәртипкә 4нче кушымта 

нигезендә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2.11 пунктның 1нче абзацында «,әлеге тәртипкә 4нче кушымта 

нигезендә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

Халыкка мунча хезмәтләре күрсәтүче оешмаларга чыгымнарының бер 

өлешен каплау өчен субсидия бирү тәртибе турында Нигезләмәнең  4нче 

кушымтасын - төшереп калдырырга.   

 2.Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

һәм Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 
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