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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Сарлы авыл жирлеге 
Башкарма комитетыныц 30.12.2019 елныц №4 
карары белэн расланган “2020-2022 елларга 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Сарлы авыл жирлегендэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларын устеру очен шартлар 
тудыру” муниципаль программасына 
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы, «Россия Федерациясендэ 
кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ 
номерлы федераль законнар нигезендэ, Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. 
Мицнехановныц «Татарстан Республикасы территориясендэ кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларына мелкэти ярдэм курсэту» мэсьэлэсе буенча 
видеоконференция режимында республика кицэшмэсе нэтижэлэре буенча 
курсэтмэлэре исемлегенец 4.7 пунктын утэу йезеннэн, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР 
БИРЭ:

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл жирлеге 
Башкарма комитетыныц 30.12.2019 ел, №43 карары белэн расланган «2020-2022 
елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сарлы авыл 
жирлегендэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларын устеру ечен шартлар тудыру» 
муниципаль программасына, «чаралар исемлеге» нец 2 булегенэ тубэндэге 
эчтэлекле 2 пунктны ©стэп, узгэреш кертергэ:

U

№ Чаранын, исеме Кетелгэн нэтиж,э Башкаручылар финанслау Гамэлгэ
п/п чыганагы ашыру



2. Озак вакытка Кече Ьэм урта Авыл жирлеге Финанслау 2020-2022
исэплэнгэн нигездэ 
кече Иэм урта 
эшкуарлык 
субъектларына 
еченче затлар 
хокукларыннан азат 
ителгэн муниципаль 
мелкэтне биру

эшкуарлыкны 
устеругэ ярдэм иту

башкарма
комитеты

талэп ителми еллар

2. Элеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 
порталына урнаштыру юлы белэн игьлан итэргэ http://pravo.tatarstan ru Ьэм Азнакай 
муниципаль районыныц Интернет мэгълумати-телекоммуникацион челтэрендэ: 
http://aznakayevo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемдэ калдырам.
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