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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         КАРАР                                                      
 
 «01» ноябрь  2019 ел                                                                  № 311 
 
Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесенең 23.11.2012 ел № 286 карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениеләрендә кайнар ризык белән тәэмин итүне 
оештыру турындагы һәм Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районының муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениеләрендә көнгә бер ашның уртача 
бәясен билгеләү турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр 
кертү хакында (03.06.2013 №135, 31.12.2013 №331, 
02.03.2015 №57, 04.12.2015 №340, 18.11.2016 №337, 
11.10.2017 №253, 10.11.2017 №289, 28.11.2018 №334 
карарлар редакциясендә)  
           
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга айлык акчалата һәм 
башка төр түләүләр турында» 10.09.2018 ел №767 карарын үтәү йөзеннән, Татарстан 
Республикасы буенча Россия Федерациясе Пенсия фонды Бүлегенең 09.08.2017 ел  
ВА-01-25/6038 номерлы хатын исәпкә алып, карар чыгара: 
          1. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең 23.11.2012 ел 
№ 286 карары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениеләрендә кайнар 
ризык белән тәэмин итүне оештыру турындагы һәм Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районының муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениеләрендә 
көнгә бер ашның уртача бәясен билгеләү турындагы Нигезләмәгә (03.06.2013 №135, 
31.12.2013 №331, 02.03.2015 №57, 04.12.2015 №340, 18.11.2016 №337, 11.10.2017 
№253, 10.11.2017 №289, 28.11.2018 №334 карарлар редакциясендә) «7.70» санын 
«7.40» санына алмаштырып үзгәрег кертергә. 
          2. Әлеге карарның 1 пункты 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип 
билгеләргә. 
          3. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» 
муниципаль казна учреждениясе җитәкчесенә муниципаль районның ведомство 
карамагындагы муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениеләрендә 
расланган тарифларны куллануны тәэмин итәргә. 
          4. 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-
коммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakaevo.tatar.ru/. 
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        5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 
Д.Р.Гыйләҗевка йөкләргә. 
 
 
 
Җитәкче                                                                                            А.Х. Шәмсетдинов      


