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Татарстан Республикасы  

Чистай муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

«Юридик затларга (дәүләт (муниципаль 

учреждениеләргә) субсидияләрдән тыш), 

шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга – 

товарлар, эшләр, хезмәтләр 

җитештерүчеләргә субсидияләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау 

турында» 2016 елның 23 июнендәге 391 нче 

карары үз көчен югалткан дип тану хакында  

 

Муниципаль хокукый актларны «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-

ФЗ номерлы Федераль законга туры китерү максатларында, Татарстан 

Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль учреждениеләргә) 

субсидияләрдән тыш), шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга – товарлар, эшләр, 

хезмәтләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2016 елның 23 

июнендәге 391 нче карары үз көчен югалткан дип танырга; 



2. “Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 23 июнендәге 391 номерлы «Юридик затларга 

(дәүләт (муниципаль учреждениеләргә) субсидияләрдән тыш), шәхси 

эшмәкәрләргә, физик затларга – товарлар, эшләр, хезмәтләр җитештерүчеләргә 

субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына раслау турында»гы карарына үзгәрешләр кертү хакында” 

Татарстан Республикасы “Чистай муниципаль районы” муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының 2018 елның 22 февралендәге 114 номерлы карарын үз 

көчен югалткан дип танырга; 

3.  «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль учреждениеләргә) 

субсидияләрдән тыш), шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга – товарлар, эшләр, 

хезмәтләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»гы 

Татарстан Республикасы “Чистай муниципаль районы” муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының 2018 елның 22 июнендәге 481 номерлы карарын үз 

көчен югалткан дип танырга; 

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат 

порталы»нда (pravo.tatarstan.ru/) бастырып чыгарырга һәм Чистай муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга (http://chistopol.tatarstan.ru/); 

5.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чистай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисадый мәсьәләләр буенча беренче 

урынбасары Л.Х. Кашаповага йөкләргә. 

 

 

                                                                                         

Башкарма комитет 

Җитәкчесе                                                                                          Э.Р. Хәсәнов 

http://chistopol.tatarstan.ru/

