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КАРАР
с. Ерыкла

№7

Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы Зирекле авыл
жирлеге башкарма комитетыныц
2017 елныц 21 сентябрендэге «Татарстан
Республикасы Алексеевск муниципаль
районы Зирекле авыл жирлеге муниципаль
берэмлеге территориясендэ стационар
булмаган сэудэ объектларын урнаштыру
очен шартнамэ тезу буенча муниципаль
хезмэт курсзтунец Административ регламентын
раслау турында» 10 номерлы карарына
узгэрешлэр керту хакында»

Татарстан Республикасы Финанс министр л ыгыныц, Федераль салым
хезмэтенец
Татарстан
Республикасы
буенча
идарэсенец,
Федераль
казначылыкныц Татарстан Республикасы буенча идарэсенец 2020 елныц 04
гыйнварындагы ГТР-3 номерлы уртак коллегиясе Беркетмэсен исэпкэ алып, 2020
елга Татарстан Республикасы берлэштерелгэн бюджетын котелгэн утэу
йомгаклары Ьэм республиканыц финанс, казначылык йэм салым органнарыныц
2021 елга бурычлары буенча
карар бирэм:

1.
«Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле
авыл жцрлеге башкарма комитетыныц «Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районыныц Зирекле авыл ж;ирлеге территориясендэ стационар
булмаган сэудэ объектларын урнаштыруга шартнамэ тезу буенча муниципаль
хезмэт курсзтунец Административ регламентын раслау турында» 2017 елныц 21
сентябрендэге 10 номерлы карарыныц 8 нче Кушымтасына тубэндэге
узгэрешлэрне кертергэ:
-2.6. пунктына тубэндэге эчтэлекле абзацлар естэргэ:______
2.6. Дэулэт органнары, жирле
Муниципаль хезмэт алучыларда
узидарэ органнары Ьэм башка
салымнар, ж;ыемнар, иминият
оешмалар карамагындагы Ьэм кертемнэре, пенялар, штрафлар,

мерэжэгать итуче тапшырырга
хокуклы муниципаль
хезмэтлэр курсэту ечен
норматив хокукый актлар
нигезендэ кирэкле Ьэм
мерэжэгать итуче тапшырырга
хокуклы булган
документларныц тулы
исемлеге, шулай ук
мерэжэгать итучелэр
тарафыннан аларны алу
ысуллары, шул исэптэн
электрон рэвештэ, аларны
тапшыру тэртибе; дэулэт
органы, жирле узидарэ органы
йэ шушы документлар белэн
эш итуче оешма

процентлар тулэу буенча Россия
Федерациясенец Салымнар Ьэм
жыемнар турындагы законнары
нигезендэ
тулэнергэ
тиеш
булмаган
бурычлар
булу
(булмау) турында белешмэлэр;
Муниципаль
хезмэт
алучыларныц
Татарстан
Республикасы
Алексеевск
муниципаль районы бюджетына
кире
кайтару
буенча
кичектерелгэн бурычлары, шул
исэптэн башка хокукый актлар
нигезендэ
бирелгэн
бюджет
инвестициялэре Ьэм Алексеевск
муниципаль районы бюджеты
алдында вакыты чыккан бутэн
бурычлары булуы (булмавы)
турында белешмэлэр.
Россия Федерациясе бюджет
системасы
бюджетларына
салымнар, жыемнар Ьэм башка
тулэулэр
буенча
бурычлар
булмау турында белешмэлэр
авария хэллэренэ бэйле очраклар
ечен бирелми (билгелэнэ).______

- 2.8 пунктына тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ:
«5) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
жыемнар Ьэм башка тулэулэр буенча бурыч»
- 3.4 пунктына тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ:
«3) Законнарны бозган ечен салымнар, жыемнар, пенялар Ьэм штрафлар
тулэу буенча бурыч булу (булмау) турында белешмэлэр».
2.
Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц
рэсми порталында Ьэм Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ
Алексеевск муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.
3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.
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