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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                         КАРАР 
    20.12.2019 ел                                                                                          № 47 

  

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 

елның 21 декабрендҽге 25 нче  номерлы «Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

бюджетыннан Азнакай шҽһҽрен һҽм «Сабантуй» мҽйданын 

яшеллҽндерүгҽ һҽм карап тотуга бҽйле чыгымнарны каплау 

максатларында субсидиялҽр бирү тҽртибе турында» карары 

белҽн расланган субсидия алу хокукына дҽгъва кылучы юридик 

затларны, индивидуаль эшкуарларны сайлап алуны гамҽлгҽ 

ашыручы комиссия составына үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

 

Кадрлар үзгҽрешенҽ бҽйле рҽвештҽ карар бирҽм: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 21 

декабрендҽге 25 нче  номерлы «Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан Азнакай шҽһҽрен һҽм 

«Сабантуй» мҽйданын яшеллҽндерүгҽ һҽм карап тотуга бҽйле чыгымнарны 

каплау максатларында субсидиялҽр бирү тҽртибе турында» карары белҽн 

расланган субсидия алу хокукына дҽгъва кылучы юридик затларны, 

индивидуаль эшкуарларны сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы комиссия составына 

түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1. С.М. Йосыпованы комиссия сосотаваннан чыгарырга; 

1.2. Комиссия составына кертергҽ: 

- Җиһаншина Зҽмирҽ Тимергалиевна – «Азнакай муниципаль районы 

Финанс-бюджет палатасы» муниципаль казна учреждениесенең бюджет бүлеге 

начальнигы урынбасары, аны комиссия ҽгъзасы итеп раслап (килешү буенча). 

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталы» нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам.     

 

Җитҽкче                                                                            М.И. Солтанов 

http://aznakaevo.tatar.ru/


 

 

 

Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына 

1 нче кушымта 

 «____»__________ 20___ №______ 

 

Субсидия алу хокукына дҽгъва кылучы юридик затларны, индивидуаль 

эшкуарларны сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы комиссия составы 
 

Комиссия рәисе: 

Ханнанов Р.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 

(килешү буенча); 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Миндубаева Л.Ф. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасары 

Комиссия секретаре:          (төп состав) 

Шҽйхевҽлиева Р.Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алулар секторы мөдире 

(килешү буенча); 

                                               (Резерв состав)  

Шҽйхетдинова Р.А. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алулар секторының ҽйдҽп 

баручы белгече (килешү буенча); 

Комиссия әгъзалары: 

Дҽүлҽтшина Л.М. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ бүлеге башлыгы 

(килешү буенча); 

Җиһаншина З.Т.  «Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы» муниципаль казна учреждениесенең 

бюджет бүлеге башлыгы урынбасары (килешү 

буенча); 

Шҽйдуллина Л.З. 

  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының исҽп һҽм хисап 

бүлеге башлыгы (килештерү буенча). 
 

 


