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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2021 елньщ 7 июне

КАРАР
Юхмачы авы лы

15№

Юхмачы авыл ж;ирлеге Башкарма комитетыныц
2021 елныц 13 апрелендэге «2021 - 2024
еллларда Татарстан Республикасы влки
муниципаль районы Юхмачы авыл ж;ирлегендэ
кече h0 M урта эшмэкэрлекне устеру» муниципаль
программасын раслау турында» 7 номерлы
карарына узгэрешлэр керту хакында
Кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру Иэм кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектлары
тарафыннан эшмэкэрлек эшчэнлеген алып бару ечен уцайлы икътисадый мохит булдыру
максатларында Элки муниципаль районы Юхмачь) авыл ж;ирлеге Башкарма комитеты
КАРАР ИТЭ:
1. Юхмачы авыл >к;ирлеге Башкарма комитетыныц 2021 елныц 13 апрелендэге 7 номер
белэн расланган «2021 - 2024 еллларда Татарстан Республикасы Элки муниципаль
районы Юхмачы авыл ж;ирлегендэ кече Иэм урта эшмэкэрлекне устеру» муниципаль
программасына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
1.1.
Программа паспортында «Программаны финанслау кулэмнэре Иэм чыганаклары»
графасында «Элки муниципаль районы халкын эш белэн тээмин иту программасы.
Кредит акчалары 1пэм эшмэкэрлэрнен уз акчалары. >К;ирле бюджет чараларын
финанслау» сузлэрен алмаштырырга:
«>Цирле бюджет акчалары хисабына программаны финанслауньщ гомуми кулэме 4 мен
сум тэшкил итэ, шул исэптэн:
(мец сумнарда)
Ел
Ж|ирле бюджет акчалары
2021
1
2022
1
2023
1
2024
1
Барлыгы
4»
1.2. Тубэндэге эчтэлекле 5 нче булек естэргэ:
«5. Программаны финанслау:
Кече Иэм урта эшмэкэрлек субъектларына методик, консультацион-мэгълумати ярдэм
курсэту, шулай ук ж;ирле бюджет акчалары исэбеннэн финанс, мэгълумати Ьэм башка
ярдэм алу механизмнары турында мэгълумат биру максатларында тубэндэге чаралар
финанслана:
(мен сумнаола)

Акча кулэме

Чара исеме

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары ечен
методик кулланмалар, мэгълумати буклетлар,
брошюралар, плакатлар, белешмэлеклэр
эшлэу

2021
ел

2022
ел

2023
ел

2024
ел

1

1

1

1»;

1.3. Кушымта таблицасына тубэндэге эчтэлекле юл естэргэ:

Кече Иэм урта
эшмэкэрлек
субъектлары ечен
методик кулланмалар,
мэгълумати буклетлар,
брошюралар,
плакатлар,
белешмэлеклэр эшлэу

1

Авыл ж;ирлеге
Башкарма
комитеты

Уткэрелгэн
2021 чаралар саны, 1
2024
бер.

1

1

1

2. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-коммуникация челтэрендэге Элки муниципаль
районыныц рэсми сайтында халыкка >к;иткерерг8 Иэм Татарстан Республикасы хокукый
мэгьлуматыньщ рэсми http:pravo.tatarstan.ru порталында бастырып чыгарырга.

Юхмачы авыл ж;ирлеге
Башкарма комитеты ж;итэкчесе:

Салахов Р.А.

