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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
берләштерелгән бюджетының салым салу базасын арттыру буенча

муниципаль ведомствоара комиссия төзү турында

Консолидацияләнгән бюджетның салым базасын арттыру, Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районында күчемсез милек объектларын инвентаризацияләүне үткәрү
максатларында карар бирәм: 

1.  Татарстан  Республикасы Министрлар  Кабинетының "Татарстан  Республикасы
Лаеш муниципаль районының тупланма бюджетының салым салу базасын арттыру буенча
муниципаль  ведомствоара  комиссия  төзү  турында"  2007  ел,  30  нчы  июль,  347  нче
номерлы карары 

2.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  берләштерелгән
бюджетының салым салу базасын  арттыру буенча  муниципаль  ведомствоара комиссия
составын раслау (1 нче кушымта).

 3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районының берләштерелгән бюджетының салым салу базасын арттыру
буенча муниципаль ведомствоара комиссия турында" 2006 ел, 2 нче кушымта) расларга. 

4.  Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  түбәндәге
адрес  буенча  бастырып  чыгарырга:  http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш  муниципаль
районының  рәсми  сайтында  Интернет  мәгълүмати-телекоммуникацион  челтәрендә
түбәндәге адрес буенча: http://laishevo.tatarstan.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 

Җитәкче:                                                            И. Ф. Зарипов

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 2019 ел 23 октябреннән  
3081 номерлы карарына 1 нче Кушымта

http://laishevo.tatarstan.ru/
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Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
 районының 2019 ел 23 октябреннән 

 3081 номерлы карарына 1 нче Кушымта

 Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
берләштерелгән бюджетының салым салу базасын арттыру буенча

муниципаль ведомствоара комиссиясенең чираттагы утырышы 
СОСТАВЫ

Зарипов И.Ф.

Тябин В.Э.

Спичков В.Г.

Члены комиссии:

Бурганова Т.П.

Галиева Е.Н.

Масленников А.В.

Федонин Н.А.

Нурутдинов Н.И.

Хисматов Д.Н.

Даутова Л.Р.

Кельдюшова Н.М.

Карсалов А.П.

Ильгамов Р.Ш.

Хазиев Р.З.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лаеш муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  җитәкчесе,
комиссия рәисе; 

Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  җитәкчесе
урынбасары, комиссия рәисе урынбасары;

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад
һәм эшкуарлык бүлеге башлыгы, комиссия секретаре;

Лаеш  муниципаль  районы  башлыгы  урынбасары  (килешү
буенча); 
Лаеш муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рәисе);

Лаеш муниципаль  районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре
палатасы рәисе); 

Лаеш муниципаль  районы Контроль-хисап  палатасы рәисе
(килешү буенча);

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының юридик
бүлеге башлыгы; 
Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының
архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге башлыгы;

Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча
4нче районара инспекциясе  башлыгы урынбасары (килешү
буенча); 
дәүләт  теркәве,  кадастр  һәм  картография  федераль
хезмәтенең  Татарстан  Республикасы  буенча  идарәсенең
Лаеш  бүлеге  башлыгы  вазыйфаларын  башкаручы
(килештерү буенча);
«Татарстан  Республикасының  техник  инвентаризация
бюросы» АҖ Лаеш бүлекчәсе җитәкчесе (килешү буенча); 

«Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының
Административ-техник  инспекциясе»  МКУ  башлыгы
(килешү буенча);
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Нургалиев Р.Р.

Бандурова И.А.

Халилова Л.Р.

Бызин Н.С.

Хусаинов Р.Т.

Камалиева И.И.

Хамидуллин Р.З.

Минбаева М.Д.

Аглюков Р.Р.

Кормачёв В.В.

Киямова Л.А.

Миннуллина Н.И.

Стерякова Л.Д.

Алеев Э.Х.

Фетилина В.И.

Евдокимова Р.Г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лаеш муниципаль  районы Советы Аппаратының Оештыру
бүлеге баш белгече); 

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе);

Лаеш  муниципаль  районы  Александровка  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

 Лаеш муниципаль районы Атабай авыл җирлеге башкарма
комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш  муниципаль  районы  Олы  Кабан  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

 Лаеш  муниципаль  районы  Габишево  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш  муниципаль  районы  Державино  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча); 

Лаеш муниципаль районы Егорьево авыл җирлеге башкарма
комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш  муниципаль  районы  Кирбә  авыл  җирлеге  башкарма
комитеты җитәкчесе (килешү буенча); 

Лаеш  муниципаль  районы  Көек  авыл  җирлеге  башкарма
комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш  муниципаль  районы  Макаровка  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

 Лаеш  муниципаль  районы  Кече  Елга  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

 Лаеш  муниципаль  районы  Матюшино  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш  муниципаль  районы  Нармонка  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча); 

Лаеш  муниципаль  районы  Никольский  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча); 

Лаеш  муниципаль  районы  Орел  авыл  җирлеге  башкарма
комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш  муниципаль  районы  Пәрәү  авыл  җирлеге  башкарма
комитеты  җитәкчесе  вазыйфаларын  башкаручы  (килешү
буенча);
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Гилязетдинова Н.С.

Гуцу С.М.

Новиков А.А.

Михеев В.В.

Чумарова О.Н.

Мубаракшин И.Ф.

Шамеев Р.М.

Евдокимов Р.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

Лаеш  муниципаль  районы  Комлы  Кавал  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча); 

Лаеш  муниципаль  районы  Рождественский  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш муниципаль районы Сокуры авыл җирлеге башкарма
комитеты җитәкчесе (килешү буенча); 

Лаеш  муниципаль  районы  Столбище  авыл  җирлеге
башкарма  комитеты  җитәкчесе  вазыйфаларын  башкаручы
(килешү буенча);
Лаеш  муниципаль  районы  Урта  Девятово  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

 Лаеш муниципаль  районы Татар  Сараланы авыл җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча);

Лаеш  муниципаль  районы  Татар  Янтыгы  авыл  җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча); 

Башкарма  комитеты  җитәкчесе  урынбасары  (килешү
буенча).
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Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
                                                                                 районының 2019 ел 23 октябреннән 

 3081 номерлы карарына 2 нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының берләштерелгән
бюджетының салым салу базасын арттыру буенча муниципаль ведомствоара

комиссия турында 
НИГЕЗЛӘМӘ

I. Гомуми нигезләмәләр
1.1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  берләштерелгән

бюджетының салым салу базасын  арттыру буенча  муниципаль  ведомствоара комиссия
(алга  таба  -  Комиссия)  салым  керемнәре  исәбенә  салым  салу  базасын  арттыруга
юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру өчен оештырылган координацион орган булып
тора. 

1.2.  Комиссия  үз  эшчәнлегендә  Россия  Федерациясе  Конституциясе,  федераль
конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары
һәм боерыклары, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары һәм боерыклары, Татарстан
Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм
боерыклары,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты
карарлары һәм боерыклары, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.

II. Төп бурычлар
2.1.  Комиссиянең төп бурычлары-салым керемнәрен арттыру буенча

перспективалы юнәлешләрне эшләп чыгарганда Лаеш муниципаль районы башкарма-
боеру органнарының,  федераль башкарма хакимият органнары территориаль
органнарының, җирлекләрнең җирле үзидарә органнарының үзара килешенгән гамәлләрен
тәэмин итү; салым базасын киметү механизмнарын ачыклау; салым керемнәрен киметүче
оешмаларга йогынты ясау чаралары комплексын булдыру. 

2.2.  Үзенә  йөкләнгән  бурычларны  үтәү  өчен  Комиссия:  -  салым  керемнәрен
арттыру буенча тәкъдимнәр анализын үткәрүне тәэмин итә; - салым керемнәрен арттыру
мәсьәләләре буенча карарлар һәм башка норматив актлар проектларын әзерләүне оештыра
һәм карый;;

 -  билгеләнгән  тәртиптә  теркәлмәгән  һәм кадастр  исәбендә  тормаган  йортларны
ачыклауны оештыра

III. Комиссия хокуклары
Комиссия закон нигезендә хокукка ия:
 -  бюджетка  салым  керемнәрен  арттыру  мәсьәләләре  буенча  координацион

киңәшмәләр һәм эш очрашулары оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә үткәрергә;; 
- тиешле органнардан һәм оешмалардан комиссиягә йөкләнгән бурычларны үтәү өчен

кирәкле документларны һәм материалларны билгеләнгән тәртиптә соратып алырга;; 
-  Комиссия  эшенә  билгеләнгән  тәртиптә  башкарма  хакимият  органнары  һәм

иҗтимагый берләшмәләр белгечләрен җәлеп итәргә.
IV. Комиссия эшен оештыру

4.1.  Комиссия  үз  эшчәнлеген  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының
берләштерелгән  бюджетының  салым  салу  базасын  арттыру  планы  нигезендә  гамәлгә
ашыра.
 4.2. Комиссия утырышлары кирәк булган саен, әмма айга кимендә бер тапкыр үткәрелә.
Комиссия утырышын Комиссия рәисе яисә комиссия рәисе урынбасары үткәрә. Комиссия
утырышы,  әгәр  анда  аның  әгъзаларының  яртысыннан  артыгы  катнашса,  хокуклы  дип
санала.  Комиссия  утырышына  башкарма  хакимият  органнары,  җирлекләрнең  җирле
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үзидарә  органнары,  федераль  башкарма  хакимият  органнары  территориаль  органнары,
иҗтимагый берләшмәләр һәм башка оешмалар вәкилләре чакырыла алам.
4.3 комиссия карарлары комиссия утырышында катнашкан әгъзаларның күпчелек тавышы
белән  гамәлдәге  законнар  кысаларында  кабул  ителә.  Тавышлар  тигез  булган  очракта,
комиссия рәисенең тавышы хәлиткеч булып тора. 
4.4. Комиссия эшен оештыру ягыннан тәэмин итүне Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитетының икътисад һәм эшмәкәрлек бүлеге һәм Лаеш муниципаль районының
Финанс-бюджет палатасы башкара. 
4.5. Комиссия утырышларында кабул ителә торган карарлар утырышта рәислек итүче кул
куя торган беркетмәләр белән рәсмиләштерелә һәм башкарма характерга ия.
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