ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
САВРУШ АВЫЛ >К;ИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР
№6

“28” 04. 2020 ел.

2020 елда Савруш авыл >кирлегендэ биш Иэм
аннан кубрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче
хуж;алыкларга сатып алынган саву аппаратлары
ечен чыгымнарны каплауга субсидиялэр биру
тэртибен раслау турында
«Россия
Федерациясендэ
ж,ирле
узидарэ
оештыруныц
гомуми
принциплары турында» 2003 елнын, 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы федераль
закон, «Авыл ху>цалыгын устеру турында» 2006 елнын 29 декабрендэге 264-ФЗ
номерлы федераль закон, «Крестьян (фермер) ху^алыгы турында» 2003 елнын 11
июнендэге 74-ФЗ номерлы федераль закон Ьэм «Татарстан Республикасында
ж;ирле узидарэ турында» 2004 елнын 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы, «Юридик затларга (дэулэт (муниципаль) учреждениелэргэ
субсидиялэр бирудэн тыш), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук физик затларгатоварлар, эшлар, хезмэт курсэтулэр >цитештеручелэргэ субсидиялэр бируне
ж;айга сала торган норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга
гомуми талэплэр турында» Россия Федерациясе Хекумэтенен 2016 елньщ 6
сентябрендэге 887 номерлы карары нигезендэ,
КАРАР БИР0М:
1. 2020 елда биш Иэм аннан да кубрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче
хуж;алыкларга савым аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиялэр
биру тэртибен, 1 нче кушымта нигезендэ, расларга.
2. 1:020 елда биш Ьэм аннан кубрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче
хуж;алыкларга савым аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиялэр
биру ечен гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе составын, 2 нче кушымта
нигезендэ, расларга.
3. 2020 елда биш Ьэм аннан кубрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче
ху?к;алыкларга савым аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиялэр
биру ечен гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе турында Нигезлэмэне, 3
нче кушымта нигезендэ, расларга.
4.
Элеге карарны Аксубай муниципаль районыньщ рэсми сайтында
Интернет
мэгълумати-телекоммуникация
челтэрендэ
урнаштырырга
http://aksubayevo.tatarstan.ruhaM Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматынын
рэсми порталында бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru.
5. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотам.

Савруш авыл ж;ирлеге
Wy
Башкарма комитеты >цитэкчесе: / ИСП°Я ш

А- г - Кузьмин

Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районы
Савруш авыл ^ирлеге
Башкарма комитеты ^итэкчесе
28.04.2020 елныц, № 6
карарына 1 нче кушымта
2020 елда биш haM аннан да кубрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче
хужалыкларга саву аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга
субсидиялэр биру тэртибе.
1. Субсидиялэр алу хокукына ия шэхси ярдэмче хужалыкларны сайлап алу
категориялэре hэм критерийлары,
1.1. Шэхси ярдэмче ху^алык-авыл ху^алыгы продукциясен ^итештерY hэм
эшкэртY буенча эшмэкэрсезлек эшчэнлеге формасы. Шэхси ярдэмче ху^алык
гражданин яисэ гражданин аныц белэн яшэYче hэм (яки) аныц белэн бергэ шэхси
ярдэмче ху^алык алып баручы гаилэ эгъзалары белэн шэхси ярдэмче ху^алык
алып бару ечен бирелгэн hэм (яки) шэхси ярдэмче ху^алык алып бару ечен
алынган ^ир кишэрлегенэ шэхси ихтыя^ларын канэгатьлэндерY максатларында
алып барыла.
1.2. Аксубай муниципаль районыныц Савруш авыл ^ирлеге составына керYче
hэм Аксубай муниципаль районыныц Савруш авыл ^ирлеге территориясендэ
шэхси ярдэмче ху^алык алып баручы торак пунктларда биш hэм аннан ^ б р э к
савым сыеры булган гражданнарга саву аппаратлары (алга таба - субсидиялэр)
сатып алу ечен субсидиялэр бирелэ.
1.3. Субсидиялэр гариза нигезендэ бирелэ.
2. Субсидиялэр бирY максатлары, шартлары hэм тэртибе
2.1. Субсидиялэр бирY максаты-савым сыерларыныц баш санын саклап калу
hэм терлекчелек продукциясе ^итештерYне тээмин итY, шэхси ярдэмче
ху^алыкларда савым сыерларыныц баш санын арттыруны стимуллаштыру.
2.2. Субсидиялэр бирY халыкныц шэхси ярдэмче ху^алыкларын исэпкэ алу
буенча ху^алык кенэгэсеннэн еземтэ нигезендэ, аларныц бэясенец 100 проценты
^лэм ендэ субсидия алу ечен гариза белэн мерэ^эгать иткэн кенгэ, НДС, монтаж
hэм транспорт хезмэтлэрен исэпкэ алмыйча, бер елга бер шэхси ху^алыкка hэм 5
hэм аннан да ^ б р э к савым сыерына исэплэгэндэ бер саву аппаратына бирелэ.
Субсидия авыл ^ирлеге территориясендэ теркэлгэн hэм даими яшэYче, шэхси
ярдэмче ху^алыкта 5 hэм аннан да ^ б р э к сыер асраучы гражданнарга бирелэ.
Берничэ кандидат булса, естенлек терлеклэр саны hэм аларны асрау вакыты
буенча бирелэ.
2.3. Субсидиялэр алу ечен гражданнар яшэY урыны буенча авыл ^ирлеге
Башкарма комитетына тапшыралар:
- элеге тэртипкэ 1 нче кушымта нигезендэ субсидия бирY турында гариза hэм
йеклэмэ;
- сату-алу (тээмин итY) шартнамэсенец кучермэсен;
- сатып алынган саву аппараты бэясен тYлэYне раслаучы тYлэY документлары
(квитанция, касса чегы яки банк еземтэсе hэм тYлэY поручениесе);
- гариза бирYченец паспорт ^чермэсе;
- банк реквизитлары (гариза бирYченец саклык кенэгэсенец кYчермэсе).

Шэхси ярдэмче ху^алыкта савым сыерлары Yлгэн яки сугылырга m0^6 yp булган
очракта, кабул ителгэн йеклэмэ вакыты чыкканчы, гражданнар авыл ^ирлеге
башкарма комитетына ветеринария белешмэлэрен hэм терлеклэрне тиешле
тэртиптэ яраксызга чыгару актларын тапшыралар.
2.4. Авыл ^ирлеге башкарма комитеты:
а) субсидиялэр бирY турындагы гаризаларны журналга кергэн кенне терки, ул
пронумерланырга, меhер белэн тутырылырга hэм беркетелгэн булырга тиеш, hэм
элеге Тэртипнец 2.3. пункты нигезендэ бирелгэн документларны карый.
Документлар гаризаны теркэгэннэн соц 3 кен эчендэ карала;
б)
элеге
Тэртипнец
2.3.
пунктында
кYрсэтелгэн
документлардагы
белешмэлэрнец дереслеген тикшерэ;
в) гариза бирYченец яшэY урыны буенча бирелгэн белешмэлэрнец дереслеген
тикшерY ечен комиссиягэ чыгып китэ;
г) элеге Тэртипнец 2.3. пунктында ^рсэтелгэн документлар нигезендэ
субсидиялэр бирYгэ белешмэ-исэп-хисаплар тези.
2.5. Конкурс комиссиясе элеге Тэртипнец 2.3. пункты нигезендэ аларны
белешмэ-хисапларын исэпкэ алу журналында терки hэм 3 эш кене дэвамында
шэхси ярдэмче ху^алыкка субсидиялэр бирY (баш тарту) турында карар кабул итэ
hэм конкурс комиссиясенец кимендэ 2/3 эгъзасы кул куйган беркетмэ белэн кабул
ителгэн карарларны рэсмилэштерэ.
Субсидия бирYДЭн баш тарту ечен нигез булып тора:
- документларныц тулы булмаган комплектын бирY яки аларныц элеге тэртип
талэплэренэ туры килмэве.
- бюджет йеклэмэлэре лимитларыныц калдыгы булмау.
2.7. Беркетмэнец бер несхэсе конкурс комиссиясе документларында саклана,
икенче несхэсе акча кYчерYгэ гариза рэсмилэштерY ечен авыл ^ирлегенэ
тапшырыла.
2.8. Конкурс комиссиясе беркетмэсе нигезендэ Аксубай муниципаль районыныц
Савруш авыл ^ирлеге Башкарма комитеты субсидия бирY турында кYрсэтмэ кабул
итэ.
2.10. Савруш авыл ^ирлеге башкарма комитеты, конкурс комиссиясе карары
чыгарылган кеннэн алып, биш кен эчендэ субсидияне алучыныц исэп-хисап
счетына ^черэ.
2.11. Гариза бирYче гражданнар гамэлдэге законнар нигезендэ субсидиялэр
бирYДЭн баш тарту турындагы карарларга шикаять бирергэ хокуклы.
2.12. Элеге Тэртипнец гамэлдэ булуы шэхси ярдэмче ху^алыкларга саву
аппаратлары сатып алу чыгымнарын бюджеттан тыш чыганаклар (фондлар)
исэбенэ кайтаруга да кагыла.
3. Бюджет акчаларыньщ максатчан кулланылышына
хисап haM контроль
3.1.
Савруш авыл ^ирлеге бюджетыннан бирелгэн субсидиялэр Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл ^ирлеге бюджеты кеременэ субсидия лэрдэн
максатчан файдаланмау фактларын ачыклау hэм (яки) субсидиялэр алу ечен
дерес булмаган белешмэлэр hэм документлар бирY буенча Аксубай муниципаль
районы Башкарма комитетыныц тиешле талэбе алынганнан соц алтмыш кен
эчендэ кире кайтарылырга тиеш.
Аксубай муниципаль районы бюджеты кеременэ элеге акчаларны ирекле
рэвештэ кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар Россия Федерациясе hэм
Татарстан Республикасы законнары нигезендэ мэ^бYри тэртиптэ тYлэттерелергэ
тиеш.

3.2. Гражданнар бир 0 торган документларныц дереслеге ечен ^аваплылык
субсидиял0р алу ечен гариза бирYче булып торган гражданнарга йекл0н0 .
Коррупцияг0 каршы законнарны YT0Y Савруш авыл ^ирлеге Башкарма
комитетыныц вазыйфаи затларына йекл0 н0 . Закон бозучыларга гам0лд0ге
законнарда каралган ^аваплылык чаралары кулланыла.
3.3. ТикшерY бюджет акчаларын баш бYЛYче (бYЛYче) h0м муниципаль
финанс тикшерYе органы тарафыннан, авыл ^ирлегенец норматив хокукый
актлары нигезенд0 башкарыла.

Т 0 ртипк0 1 нче кушымта.
Аксубай муниципаль районы
Савруш авыл ^ирлеге
Башкарма комитеты ^ и т 0кчесе

(гариза бирYченец Ф. И. А., яш0Y
адресы)

2020 елда биш h0 м аннан да кубр0 к савым сыеры булган ш0хси ярд0 мче
ху^алыкларга саву аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиял0 р
бирY турында Гариза.
М ин,_____________________________________________________________ ,
(Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

бирелг0 н

серия

_________ ,

_________________

номерлы

__________________________________________________________
яш0Yче,
Телефон:

__________________________ ,

паспорт,

адресы буенча

ИНН

2020 елда биш h0м аннан да ^ б р 0к савым сыеры булган ш0хси ярд0мче
ху^алыкларга савым аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга минем ш0хси
ярд0мче ху^алыгымда асралган (алга таба текст буенча - субсидия) мица тиешле
субсидия бирYегезне сорыйм. Татарстан Республикасы, Аксубай районы адресы
буенча урнашкан ш0хси ху^алыкларда савым сыерлары саны турында х 0б0р
ит0м,
___________________________________________ ____ .____________ . 2020 елга
савым сыерлары саны _____ ( ____________) баш т 0 шкил ит0 .
Субсидия бирY т 0ртибенд0 катнашу шартлары бел0н таныштырылган h0 м
риза булдым.
Субсидия бирелг0н очракта, субсидия алганнан соц еч ел эченд0 савым
сыерларыныц баш санын киметм0ск0 , соралган срокларда хисап бирерг0 h0м
максатчан субсидияне кулланырга м0^бYP ит0м.
Т0 кьдим ителг0н документларда яки аларныц кучерм0л 0ренд0 булган барлык
м0гьлYмат чын м0гьлYмат булып тора, h0м мин субсидия бирY документларын
карауда катнашучы затларга аца каршы килмим.

/«

/

»

2020 ел.

(имза)
(Ф. И. А.)
Шэхси ярдэмче ху^алык алып баручы hэм биш hэм аннан да ^ б р э к савым сыеры
булган гражданга 2020 елда саву аппаратлары алу ечен субсидияне максатчан
файдалану турында Йеклэмэ.
Мин,

_____
адресы
буенча
яшэYче
,
______________
нче
серия
_________________ номерлы
паспорты,
ИНН
__________________________ ,
мэ^бYP итэм:
1.
2018 елда биш hэм аннан кYбрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче
ху^алыкларга саву аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга алынган
субсидиялэр (алга таба-субсидиялэр), Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл ^ирлеге башкарма комитеты ^итэкчесенец
"2018 елда биш hэм аннан ^ б р э к савым сыеры булган шэхси ярдэмче
ху^алыкларга саву аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиялэр
бирY тэртибен раслау турында" 2020 елныц "__"______ , __ номерлы карары
нигезендэ, Yзлэренец шэхси ярдэмче ху^алыгында савым сыерларын тотуга
максатчан
билгелэнеше
буенча
тYбэндэге
адрес
буенча
урнашкан:________________________________________________________________
______________
2. Алынган субсидиялэрнец максатчан кулланылышын
тикшерY ечен конкурс комиссиясе эгъзаларына шэхси ярдэмче ху^алыкка
киртэлэрсез керY мемкинлеген бирергэ, субсидиядэн файдалану турында кирэкле
мэгълYмат бирергэ.
3. Субсидия алганнан соц 3 календарь ел эчендэ савым сыерларын тоту
буенча ху^алык эшчэнлеге алып барырга, савым сыерлары санын киметмэскэ
(субсидия алганда гариза бирелгэн сан буенча).
4. Йеклэмэнец 1-3 пунктлары Yтэлмэгэн очракта-алынган субсидияне
максатсыз куллану акты тезелгэннэн соц 60 кен эчендэ алынган субсидияне авыл
^ирлеге бюджетына кире кайтарырга hэм кул куелган йеклэмэнец шартларын
Yтэмэгэн очракта.
Элеге йеклэмэгэ телэсэ нинди Yзгэрешлэр hэм естэмэлэр, алар язма рэвештэ
башкарылган hэм Яклар тарафыннан имзаланган очракта гына гамэлдэ була.
Элеге йеклэмэдэ ^айга салынмаган барлык очракларда Россия Федерациясе hэм
Татарстан Республикасыныц гамэлдэге законнары нормалары кулланылачак.
Элеге йеклэмэне имзалаганда, яклар анда ацлаешсыз тешенчэлэр hэм
билгелэмэлэр булмавын белдерэ.
Мин,__________________________________________________________________ ,
2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы «Персональ мэгълYматлар турында»
гы Федераль закон нигезендэ, элеге йеклэмэне тезегэндэ hэм Yтэгэндэ бирелгэн
шэхси мэгълYматларга кагылышлы мэгълYматны эшкэртYгэ ризалык белдерэм.
Элеге ризалык (килешY) тезелгэн йеклэмэнец гамэлдэ булу срогына (кул
куелганнан соц 3 ел) бирелэ.

/
(имза)

/
(Ф. И. А.)

Т 0 ртипк0 2 нче кушымта.

''Раслыйм''
Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл
^ирлеге Башкарма комитет ^ и т 0кчесе

(имза)
t

(Ф. И. А.)

»

2020 ел.

Аксубай муниципаль районыныц Савруш авыл ^ирлеге буенча 2020 елда биш
h0 м аннан кYбр0 к савым сыеры булган ш0хси ярд0мче ху^алыкларга саву
аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиял0 р бирY турында
Белешм0 -ис0 п

№ т/б

1

ШЯХ
(ш 0хси
ярд0 мче
ху^алык)
ху^асыны
ц исемфамилияс
е
2

Яш0Y
урын
ы

Салым
TYЛ0Yченец
т 0 цг0лл 0 шт
ерY номеры
(ИНН)

Паспорт
м0гьлYматла
ры

Савым
сыерларыны
ц баш саны
__ .__.2020
ел.

Бер ш 0хси
ярд0мче
ху^алыкка
субсидия
ставкасы,
%

Субсидия
н0ти^0Л0
ре, сум.

3

4

5

6

7

8

Белешм0л 0рнец дереслеген раслыйм:
/___________________________________________/ ____________
(Ф.И.А.)
(имза)

Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл ^ирлеге
Башкарма комитеты ^итэкчесенец 28. 04.
2020 елныц 6 номерлы карарына 2 нче
кушымта.

2020 елда биш hэм аннан кYбрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче
ху^алыкларга савым аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиялэр
бирY ечен гаризалар карау буенча
конкурс комиссиясе составы

Конкурс комиссиясе рэисе:

Кудряшова Надежда Николаевна.

Конкурс комиссиясе секретаре:

Васильева Надежда Николаевна.

Конкурс комиссиясе эгъзалары:

Елендеева Ольга Александровна
Сидорова Татьяна Ананьевна
Кузьмин Андрей Георгиевич.

Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл ^ирлеге
Башкарма комитеты ^итэкчесенец 28. 04.
2020 елныц 6 номерлы карарына 3 нче
кушымта.

2020 елда биш hэм аннан ^ б р э к савым сыеры булган шэхси ярдэмче
ху^алыкларга савым аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиялэр
бирYгэ гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе турында нигезлэмэ
1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Элеге Нигезлэмэ белэн Аксубай муниципаль районыныц Савруш авыл
^ирлегендэ 2019 елда биш hэм аннан да ^ б р э к савым сыеры булган шэхси
ярдэмче ху^алыкларга сатып алынган саву аппаратлары чыгымнарын каплауга
субсидиялэр бирY ечен гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясенец (алга
таба-Конкурс комиссиясе) эш тэртибе билгелэнэ.
2.1. Конкурс комиссиясе Y3 эшчэнлеген Россия Федерациясе hэм Татарстан
Республикасы законнары, шулай ук элеге Нигезлэмэ нигезендэ гамэлгэ ашыра.
3.1. Конкурс комиссиясенец персональ hэм сан ягыннан составы Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл ^ирлеге башкарма комитеты ^итэкчесе карары
белэн формалаштырыла hэм раслана.
2. Конкурс комиссиясенец теп бурычлары hэм функциялэре
2.1. Конкурс комиссиясенец теп бурычлары булып тора:
а) 2019 елда Аксубай муниципаль районыныц Сауруш авыл ^ирлегендэ биш hэм
аннан да ^ б р э к савым сыеры булган шэхси ярдэмче ху^алыкларга саву
аппаратлары сатып алу чыгымнарын каплауга субсидиялэр бирY ечен гаризалар
карауны оештыру (алга таба-субсидиялэр);
б) билгелэнгэн формага туры килэ торган заявкаларны сайлап алу hэм субсидия
бирYгэ карар кабул итY.
3. Конкурс комиссиясенец хокуклары hэм бурычлары
3.1. Yз функциялэрен гамэлгэ ашыру ечен Конкурс комиссиясе хокуклы:
а) субсидия алуга дэгъва кылучылардан Конкурс комиссиясе эшчэнлеген гамэлгэ
ашыру ечен кирэкле мэгълYматны соратып алырга hэм билгелэнгэн тэртиптэ
алырга;
б) Y3 утырышларына чакырырга hэм субсидия алуга дэгъва белдерYчелэрне
тыцларга.
Конкурс комиссиясе Y3 функциялэрен гамэлгэ ашыру ечен конкурс YткэрY
датасы hэм урыны турында гражданнарга мэгълYмат ^иткерYне тээмин итэргэ
тиеш.

4. Конкурс комиссиясенец эш т 0ртибе
4.1. Конкурс комиссиясе утырышлары Аксубай муниципаль районыныц
Сауруш авыл ^ирлеген 0 д 0 гъвачылардан гаризалар h0м белешм0л 0р-ис0 плар
керг0 нд0 Yтк0рел0 . Кир0 к булган очракта Конкурс комиссиясенец чираттан тыш
утырышлары Yтк0релерг0 мемкин.
4.2. Конкурс комиссиясе TYб0 нд0гел0рд0 н тора: Конкурс комиссиясе
р0исенн0 н, конкурс комиссиясе секретаренн0 н h0м конкурс комиссиясе
0гъзаларыннан (алга таба - Конкурс комиссиясе 0 гьзалары).
4.3. Конкурс комиссиясе р0исе тYб0нд0ге в0кал0тл 0 рне башкара:
1) Конкурс комиссиясе эшч0нлеген0 гомуми ^ и т 0кчелек итYне гам0лг0 ашыра;
2) Конкурс комиссиясенец чираттан тыш утырышын чакыру турында Карар кабул
ит0 ;
3) Конкурс комиссиясе утырышларын YTK0PY урынын h0 м вакытын билгели;
4) Конкурс комиссиясе утырышларында р0ислек ит0 ;
5) Конкурс комиссиясе утырышлары беркетм0Л0 рен0 h0 м карарларына имза сала;
6) Y3 компетенциясе кысаларында Конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителг0 н
карарларныц YT0лешен контрольд0 тота.

4.4. Конкурс комиссиясе секретаре тYб0нд0 ге в0кал0тл 0 рне башкара:
1) Конкурс комиссиясе 0 гьзаларына конкурс комиссиясе утырышын YTK0PY урыны
h0м вакыты турында х 0б0р ит0 , аларны кир0кле белешм0 -м0 гълYмати
материаллар бел0н т 0эмин ит0 ;
2) Конкурс комиссиясен0 керган документларны h0 м материалларны кабул ит0 ,
аларны р0смил0штерYнец дереслеген тикшер 0 , аларны конкурс комиссиясе
утырышында карау ечен 0зерли;
3) Конкурс комиссиясе утырышы беркетм0сен алып бара;
4) Конкурс комиссиясе утырышлары беркетм0Л0рен h0 м конкурс комиссиясе
карарларын тези.
4.5. Конкурс комиссиясенец башка 0гьзалары тYб0нд0ге в0 кал0тл 0 рне
гам0лг0 ашыралар:
1) Конкурс комиссиясе утырышында h0 м конкурс комиссиясе карарлары
проектларын 0зерл0YД0 катнашалар;
2) Конкурс комиссиясе компетенциясен0 караган м0сь0Л0Л0 р буенча т 0кьдимн 0 р
керт0 ;
3) Конкурс комиссиясе р0исе йекл0м0л 0рен Yтил0 р;
4) тиешле белешм0-м 0гълYмат материаллары бел0н танышалар.
4.6. Конкурс комиссиясе 0 гьзалары саны 5 кеше т 0 шкил ит0 (тег0л сан
булырга тиеш).
Конкурс комиссиясе утырышы, 0 г0р анда конкурс комиссиясенец 2/3 0гьзасы
катнашса, хокуклы дип санала.
4.7. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш бирY юлы бел 0н конкурс
комиссиясе утырышында катнашучыларныц кYпчелек тавышы бел0н кабул ител0 .
Конкурс комиссиясе 0гьзаларыныц тавышлары тигез булганда, конкурс
комиссиясе р0 исе тавышы х 0литкеч булып тора.
4.8. Конкурс сайлап алуына д 0 гьва кылучыларныц h0ркайсы ечен тавыш
бирY н0ти ^ 0Л0ре утырыш беркетм 0сенд0 тезел 0 h0 м конкурс комиссиясе карары
бел0 н р0смил0 штерел0 .
Конкурс комиссиясе беркетм0се карарына конкурс комиссиясенец кименд0 2/3
0 гьзасы имза сала.
4.9.
Конкурс комиссиясе 0гьзалары аныц эшенд0 ^ 0м0 га
башлангычларында катнаша.

