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№ 315 от 07.11.2019 
 

 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 2 апрелендәге 66 номерлы Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының "Апас 

штп. - Апас муниципаль районы үзәгеннән  11 километрдан да ераграк 

урнашкан Апас муниципаль районының торак пунктларына беренче 

чиратта кирәкле товарларны китерү белән бәйле кулланучылар 

кооперациясе оешмаларының чыгымнары өлешен каплауга Апас 

муниципаль районы бюджетыннан субсидия бирү тәртибен раслау 

турында" гы карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

"Норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук физик 

затларга - товар, эш, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирүне 

җайга салучы муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында" 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге 887 номерлы 

карары нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Апас штп. - Апас муниципаль районы үзәгеннән  11 километрдан да 

ераграк урнашкан Апас муниципаль районының торак пунктларына беренче 

чиратта кирәкле товарларны китерү белән бәйле кулланучылар кооперациясе 

оешмаларының чыгымнары өлешен каплауга Апас муниципаль районы 

бюджетыннан субсидия бирү тәртибенә (Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 2 апрелендәге 66 

номерлы Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Апас штп. - Апас муниципаль районы үзәгеннән  11 

километрдан да ераграк урнашкан Апас муниципаль районының торак 

пунктларына беренче чиратта кирәкле товарларны китерү белән бәйле 

кулланучылар кооперациясе оешмаларының чыгымнары өлешен каплауга Апас 

муниципаль районы бюджетыннан субсидия бирү тәртибен раслау турында" гы 

карарына кушымҗа) түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

2.7 пунктының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«субсидия алучылар-юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү процессында 

булырга тиеш түгел, аларга карата банкротлык процедурасы кертелмәгән, 

субсидия алучының эшчәнлеге Россия Федерациясе законнарында каралган 

тәртиптә туктатылмаган, ә субсидия алучылар-индивидуаль эшкуарлар 

эшчәнлеген индивидуаль эшкуар буларак туктатмаска тиеш;». 

3.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

4.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны территориаль үсеш буенча 

җитәкче урынбасары Ш. Ш. Гаффаровка йөкләргә.  

 

Җитәкчесе                                                                               А. Н. Гыйбадуллин 
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