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субсидиялар биру тартибен раслау
турында» 2019 елньщ 27 ноябрендаге

314 номерлы Татарстан Республикасы
Сарман районы башкарма комитеты
карарына узгареш керту турында.

Татарстан Республикасы Президенты Ростом Мицнеханов
вакиллегендаге
2020 елныц беренче яртыеллыгы нда Татарстан
Республикасы берлаштерелган
бюджеты н утау натижаларе нам финанс, казначы
лык нам салым органнарыныц
бурычлары буенча 2020 елныц 05 августындагы
ПР -167 номерлы финанс,
казначы лык нам салым органнарыныц республика
кицашмасе беркетмасенец 12
пунктын утау йезеннан
КАРАР БИРаМ
1. « Сарман муниципаль районы бюджетыннан
беренче чиратта киракле
товарларны Сарман авылы ннан 11 километрдан артык
ераклы кта урнашкан ерак нам
аз халыклы авыл пунктларына катеру белан байле
кулланучылар кооперациясе
оешмаларыныц чыгымнарыныц бер елешен каплауга субсидиялар
биру тартибена»
тубандаге узгарешларне кертерга :
а) 3.3 пунктны тубандаге эчталек белан
тулыландырырга : « 3.3. Субсидия биру
шартлары булып тора :
субсидия алучы парны ц салымнар, жыемнар , иминият
взнослары, пенялар ,
штрафлар , салымнар нам жыемнар турындагы Россия
Федерациясе законнары
нигезенда туланерга тиешле процентларны тулау буенча
уталмаган бурычлары
булмаска тиеш»
б) 3.6 пунктны тубандаге эчталек белан тулыландырырга
:

-

« 3.6. Субсидия алу ечен гариза бируче Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы Башкарма комитеты ныц бухгалтерлы к исабе нам хисап
булегена тубандаге документлар комплекты тапшыра :
- салымнар , жыемнар , иминият взнослары , пенялар , штрафлар, салымнар нам
жыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезенда туланерга тиешле
процентлар тулау буенча тиешле вазыйфаларныц булмавын раслаучы салым
органы белешмасе »
2. « Сарман авылыннан 11 км ераклыкта урнашкан ерак нам аз торак пунктларга
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байле

кулланучылар

кооперациясе оешмалары чы гымнарыныц бер елешен каплауга Сарман
муниципаль районы бюджетыннан субсидиялар биру комиссиясе составына»
тубандаге узгарешларне кертерга :
а) составтан чыгарырга :
А . Ф . Мехгмматгараев
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
башкарма комитеты житакчесе , комиссия раисе
-

б) составка кертерга :
Ф . А . Валиев-Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы башкарма
комитеты житакчесе , комиссия раисе
3. Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукы й магьлуматыныц расми

порталында (1тЁр ://ргаУо. аагап .ш) нам Сарман муниципаль районыны ц расми
сайтында (Ыр :// а шапоУо. аагап.гц) басты рып чыгарырга.
4. Олеге карарныц уталешен контрольда тотуны Сарман муниципаль районы
Башкарма комитеты житакчесенец беренче урынбасарына йекларга .
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