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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 338 от 03.12.2019 
 

 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «2019-

2023 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү 

программасын раслау турында “2009 елның  12 мартындагы 70 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

1.«2019-2023 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкка 

ярдәм итү программасын раслау турында» 2009 елның 12 мартындагы 70 номерлы 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 Карар исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"2019-2024 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкка, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлеккә  ярдәм күрсәтү программасын раслау турында"»; 

Карарның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1."2019-2024 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшмәкәрлеккә, 

шул исәптән социаль эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү программасын расларга”; 

программаның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"2019-2024 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкка, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлеккә ярдәм итү программасы»; 

программа паспортында «программа исеме» юлында икенче багананы түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

"2019-2024 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкка, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлеккә ярдәм итү программасы»; 

программа паспортында "2019-2023" саннары "программасын тормышка ашыру 

сроклары» юлында «2019-2024 "саннарын" 2019-2024 " саннарына алмаштырырга»; 

программа паспортында "программаны финанслау чыганаклары» юлында" 2023-50 

мең сум; 2024-50 мең сум”сүзләрен өстәргә»; 

3 бүлекнең 1 пунктында «2019-2023 елларга Апас муниципаль районында кече һәм 

урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү программасы» сүзләрен «2019-2023 елларга Апас 

муниципаль районында кече һәм урта эшмәкәрлеккә, шул исәптән социаль эшмәкәрлеккә 

ярдәм итү программалары" сүзләренә алмаштырырга»; 

5 бүлек атамасында «урта эшмәкәрлеккә » сүзләреннән соң «, шул исәптән социаль 

эшмәкәрлеккә " сүзләрен өстәргә; 

таблицаның 5 бүлегендә түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 



 

 

2 

2024 50 

1 нче кушымтаның исемнәрен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"2019-2024 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшмәкәрлеккә, шул 

исәптән социаль эшмәкәрлеккә ярдәм итү программасына 1 нче кушымта 

2019-2024 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкка, шул исәптән 

социаль Эшкуарлыкка ярдәм итү программасының төп чаралары исемлеге»; 

1 нче кушымтаның 4 нче таблицасында «2019-2023» саннарын «2019-2024» саннарына 

алмаштырырга. 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

http://apastovo.tatarstan.ru/. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең 

территориаль үсеш буенча урынбасары Ш.ш. Гаффаровка йөкләргә. 

 

 

Җитәкчесе                                                                                  А. Н. Гыйбадуллин 


