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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  КАРАР                                                      
 

«06» февраль 2020 ел                                                                                    № 39 
 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 02 апрелендәге 78 нче 

номерлы "Инвалидлар һәм ветераннарның аерым 

җәмәгать оешмаларына устав эшчәнлеген гамәлгә 

ашыруга бәйле чыгымнарны өлешчә финанс белән 

тәэмин итүгә (каплауга) Азнакай муниципаль 

районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе 

турында"  карары белән расланган, субсидия алу 

хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, 

индивидуаль эшкуарларны сайлап алуны гамәлгә 

ашыручы комиссия составына үзгәрешләр кертү 

турында 2019 елның 02 декабрендәге 344 нче 

номерлы карар редакциясендә)  

 

Кадрлар үзгәрешләренә бәйле рәвештә карар бирә:  

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 02 

апрелендәге 78 нче номерлы "Инвалидлар һәм ветераннарның аерым җәмәгать 

оешмаларына устав эшчәнлеген гамәлгә ашыруга бәйле чыгымнарны өлешчә 

финанс белән тәэмин итүгә (каплауга) Азнакай муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибе турында" (2019 елның 02 декабрендәге 344 нче 

номерлы карар редакциясендә) карары белән расланган, субсидия алу хокукына 

дәгъва кылучы юридик затларны, индивидуаль эшкуарларны сайлап алуны 

гамәлгә ашыручы комиссия составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1. Комиссия составыннан чыгарырга: Г.Г.Сөләйманованы; 

1.2. Комиссия составына кертергә: 

- Гүзәл Раиловна  Камалованы -Азнакай муниципаль районы 

«Административ хуҗалык идарәсе» МБУ директоры урынбасары, аны комиссия 

әгъзасы итеп раслап, килешү буенча. 

1.3. Субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, индивидуаль 

эшкуарларны, физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия 

составында: 

Комиссия әгъзасы - «Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы» МКУ рәисе Гурьянов Людмила Кирилловнаны комиссия рәисе 

урынбасары итеп расларга. 
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1.4. Комиссия әгъзасы  Л. М. Әхмәдишина вазыйфасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

  «җитәкче урынбасары - "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе" МКУ мәгълүмати - методик бүлеге начальнигы, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы рәисе, 

килешү буенча.».   

2. 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-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге  веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http: //aznakayevo. tatar. ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                      А. Х. Шәмсетдинов    
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

«____» __________ 2020 № ______ 

 
 

Субсидияләр алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, индивидуаль 

эшкуарларны, физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия составы 
 
 

Комиссия рәисе: 

Гыйләҗев Д. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Гурьянова Л. К.   "Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы" 

МКУ рәисе»  

Комиссия секретаре:           

Шакирҗанова Г. А. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

җәмәгатьчелек һәм ММЧ (СМИ) белән эшләү бүлеге 

башлыгы (килешү буенча)   

Комиссия әгъзалары: 

Л.М.Әхмәдишина "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе" МКУнең мәгълүмати - методик бүлеге 

начальнигы урынбасары, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Иҗтимагый советы рәисе (килешү 

буенча) 

Мәрданшина Э.Н. 

 

ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы 

социаль яклау бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

Камалова Г. Р. Азнакай муниципаль районы "административ хуҗалык 

идарәсе" МБУ директоры урынбасары (килешү буенча) 
 
 
 
 
 

 


