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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                КАРАР                                                      
 

«14» октябрь   2019 ел                                                                                          № 299 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының кайбер карарлары үз көчен югалткан 

дип тану турында 

«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2013 ел 2013 ел 

№ 44-ФЗ  Федераль Законга үзгәрешләр кертү хакында» 0152019 ел №71-ФЗ Федераль 

законның 2 статьясының 6 өлеше нигезендә, карар чыгарам: 

1. 2019 елның 1 октябреннән үз көчен югалткан дип танырга:  

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу планнарын, план-

графикларны, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне формалаштыру, раслау һәм алып бару 

турында» 23.08.2018 ел № 180 карары (28.11.2018 ел, №339 карар редакциясендә) белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 

планнарын формалаштыру, раслау һәм алып бару Тәртибе (28.11.2018 ел, №339 карар 

редакциясендә) 

2. 2019 ел 31 декабрьдән Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарлары үз көчен югалткан дип танырга: 

 -  23.08.2018 №180 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып 

алу план-графикларын, план-графикларын формалаштыру, раслау һәм алып бару 

турында»; 

- 28.11.2018 №339 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып 

алу план-графикларын, план-графикларын формалаштыру, раслау һәм алып бару 

турында» 23.08.2018 ел №180 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарына үзгәреш кертү турында. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
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4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 
 

 
Җитәкче вазифаларын башкаручы  

икътисад һәм финанслар буенча  

җитәкче  урынбасары                                                                               Г.Г. Сөләйманова 


