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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от «12» февраль 2020 ел № 2

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл 
жирлеге Башкарма комитетынын, 
25.12.2019 елньщ 15 номерлы карары 
белэн расланган 2019-2021 елларга 
Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл 
жирлеге территориясендэ кече hэм урта 
эшмэкэрлек субъектларын YCтерY 
муниципаль программасына Yзгэрешлэр 
hэм естэмэлэр кертY турында

2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендэ 
жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль закон 
нигезендэ, 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы «Россия 
Федерациясендэ кече hэм урта эшкуарлыкны YCтерY турында» Федераль 
закон, Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Мицнехановныц 2019 
елныц 23 декабрендэ «Татарстан Республикасы территориясендэ кече hэм 
урта эшкуарлык субъектларына мелкэти ярдэм кYрсэтY» мэсьэлэсе буенча 
видеоконференция режимында республика кицэшмэсе нэтижэлэре буенча 
кYрсэтмэлэре исемлегенец 4.7 пунктын YтэY йезеннэн, Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты карар итэ:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык 
авыл жирлеге Башкарма комитетыныц 25.12.2019 елныц 15 номерлы «2019-
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2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Тымытык авыл жирлеге территориясендэ кече hsM урта эшмэкэрлек 
субъектларын YCтерY буенча муниципаль программа турында» карары белэн 
расланган, 2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Тымытык авыл жирлеге территориясендэ кече hэм урта эшмэкэрлек 
субъектларын YCтерY муниципаль программасына «Чаралар исемлеген» 
тYбэндэге эчтэлекле 4 бYлек белэн тулыландырып Yзгэрешлэр кертергэ:

4. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына мелкэти ярдэм курсэту
4.1 Озак вакытка 

исэплэнгэн нигездэ 
кече Ьэм урта 
эшкуарлык 
субъектларына еченче 
затлар хокукларыннан 
азат ителгэн 
муниципаль мелкэтне 
биру

2020
2022
еллар
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2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц 
рэсми порталында» урнаштыру юлы белэн тYбэндэге веб-адрес буенча 
игълан итэргэ: http://pravo.tatarstan.ru hэм Азнакай муниципаль районыныц 
«Интернет» мэгьлумати-коммуникацион челтэрендэ тYбэндэге веб-адрес 
буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны Y3 естемдэ калдырам.

Башлык Э.Х. Гыйлэжева

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru

