
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского  

муниципального района 

 
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

 
Азнакай муниципаль районы  

башкарма комитеты  
 

ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 
423330  

Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-
97  

E-mail: aznakay@tatar.ru  
adm-aznakay@mail.ru  

 

 Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай 
шәһәре, 423330 

Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97   
E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           КАРАР                                                      
 
«11» декабрь  2019 ел                                                                 № 367 

 
 Азнакай муниципаль районы башкарма 
комитетының 2018 елның 15 октябрендәге 302 
нче номерлы «Татарстан Республикасы 
«Азнакай муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге бюджетына административ 
комиссияләр салган административ штрафлар 
буенча   бурычларны түләттерүне өметсез дип 
тану һәм бетерү турында карарлар кабул итү 
тәртибен раслау хакында»гы карарына 
үзгәрешләр  кертү хакында (12.07.2019 №188 
карарлар редакциясендә) 
 

1. 1. Карарның преамбуласын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Россия Федерациясе бюджет кодексының 47.2 һәм 160.1 статьялар нигезендә  

карар итә:  
2. Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2018 елның 15 

октябрендәге 302 нче номерлы «Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге бюджетына административ комиссияләр салган 
административ штрафлар буенча   бурычларны түләттерүне өметсез дип тану һәм 
бетерү турында карарлар кабул итү тәртибен раслау хакында»гы карарына  (12.07.2019 
№188 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
 

1.1. 1.5. пунктта  «10» санын  «3.1.» санына үзгәртергә; 
1.2. 2.2.пунктта «8» санын «2.1.» санына алмаштырырга; 
1.3. 4.6. пунктта «пункты белән» сүзләреннән соң «10» санын «3.1.» санына 

алмаштырырга. 
3. Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге бюджетына административ комиссияләр салган административ штрафлар 
буенча   бурычларны түләттерүне өметсез дип тану буенча комиссия составы 
турындагы 2 нче кушымтаны әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә яңа редакциядә 
бәян итәргә. 

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-
коммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakaevo.tatar.ru//. 
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5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 
 
 
 
     Җитәкче                                                                                   А.Х. Шәмсетдинов 
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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына 1 нче кушымта 
«___» _________ 2019 № _____ 

 
 
Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

бюджетына административ комиссияләр салган административ штрафлар 
буенча   бурычларны түләттерүне өметсез дип тану буенча комиссия составы 

 
Комиссия рәисе: 
Сөләйманова Г.Г. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча 
урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 
Хәлиуллин А.Ф. Азнакай район Советы Аппараты җитәкчесе 
Комиссия секретаре: 
Галимуллина А.Г. баш белгеч - Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының административ комиссиясенең җаваплы 
секретаре 

Комиссия әгъзалары: 
Ситдикова Р.Г. "Азнакай муниципаль районы Финанс - бюджет палатасы" 

МКУ фаразлау һәм икътисадый анализ бүлеге башлыгы 
Хәбибуллин Р. Ф. Азнакай район суд приставларының Татарстан 

Республикасы буенча бүлегенең өлкән суд приставы- 
бүлек башлыгы (килешү буенча) 

Мугтасимов Р.Р. "Азнакай муниципаль районының торак - коммуналь 
хуҗалыгы һәм төзекләндерү Департаменты" МУП 
директоры (килешү буенча) 

 


