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Автоном учреждениене бетерү турында 

Илмәт авыл җирлеге  

Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге» 

Россия Федерациясе Граждан кодексы һәм «автоном учреждениеләр турында 

" Федераль закон нигезендә» 

Карар: 

1. Илмәт авыл җирлегенең «Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге " автоном 

учреждениесен бетерү» 

2. Илмәт авыл җирлегенең бетерелә торган «халыкка хезмәт күрсәтү үзәге» 

автоном учреждениесен гамәлгә кую функциясен һәм вәкаләтләрен Илмәт 

муниципаль районы Башкарма комитеты башкара 

3.Илмәт авыл җирлегенең " Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге» автоном 

учреждениесен бетерү вакытын әлеге карар үз көченә кергән көннән алып 6 

ай эчендә билгеләргә  

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Илмәт муниципаль 

районында җир кишәрлекләрен бер категориядән икенче категориягә күчерү 

турында» 2014 ел, 21 ноябрь, 892 нче карары  

 

5 . Илмәт авыл җирлегенең «Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге» АУ җитәкчесен 

и.А. Шумилова ликвидация процедураларын башкару өчен җаваплы итеп 



билгеләргә һәм Илмәт авыл җирлегенең «Халыкка хезмәт күрсәтү 

үзәге»муниципаль автоном учреждениесен ликвидатор итеп билгеләргә. 

 

6. Илмәт авыл җирлегенең «Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге " АҖ 

ликвидаторына»:  

 

1) Россия Федерациясе Граждан кодексында һәм Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында каралган Илмәт авыл җирлегенең «Халыкка 

хезмәт күрсәтү үзәге " ауны бетерү буенча чараларны тормышка ашырырга.» 

2) юридик затны дәүләт теркәвенә алу турында мәгълүматлар, Илмәт авыл 

җирлегенең «Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге» муниципаль автоном 

учреждениесен бетерү турында һәм кредиторларның таләпләрен гариза бирү 

тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат басыла торган матбугат 

органнарында урнаштырырга. 

3) Төзергә арадаш ликвидация балансы һәм тапшырырга, аны раслауга 

гамәлгә куючы 

4)гамәлгә куючыга Илмәт авыл җирлегенең «Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге» 

ауны юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан төшереп калдыру 

турында таныклык бирергә.  

8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Җитәкчесе                                                 Р. Т. Мингалеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта № 1  

Башкарма комитет карарына  

Илмәт авыл җирлеге башлыгы ТР АМР  

 

№18, 23.10.2019 ел. 

 

 

Состав 

Автоном учреждениенең ликвидация комиссиясе  

Илмәт авыл җирлегенең «Халыкка хезмәт күрсәтү үзәге» 

 

 

1. Мингалиева Р. Т. 

2. Шакирҗанова Р. Э. 

3. Гайнетдинов Н.Г. 

4. Хөсәенова Г. Р. 

5. Гатауллина Г. Р. 

 


