
 
9 ноябрь, 2016 ел                                        № 11/9 

 
 
2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль милеген хосусыйлаштыру 
фараз планын (программасын) раслау 
турында  
 
 

2001 елны¼ 21 декабренд´ге «Д´ºл´т ³´м муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру турында» 178-ФЗ санлы Федераль законга, Ш´³´р 
Советыны¼ 2011 елны¼ 25 августындагы 13/11 санлы Карары бел´н 
расланган Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген хосусыйлаштыру 
т´ртибе турында Нигезнам´г´ таянып,  

Ш´³´р Советы   
 

КАРАР бирде: 
 

1. 2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген 
хосусыйлаштыру фараз планын (программасын) кушымтадагыча 
расларга.  

2. ¥леге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 
социаль-икътисадый ºсеш м´сь´л´л´ре ³´м бюджет буенча даими 
комиссиясен´ й¿кл´рг´. 

 
 
 
Ш´³´р Хакиме                                                               Н.Г. М´³диев 
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                                                                           Ш´³´р Советыны¼   
                                                                           11/9 нчы Карарына  
                                                                           кушымта 
                                                                           9 ноябрь, 2016 ел 

 
2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген хосусыйлаштыру 

фараз планы (программасы) 
                                                             

1 бºлек. Гомуми нигезл´м´л´р 
 

1. 2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген 
хосусыйлаштыру фараз планы (программасы) (алга таба – Фараз планы) 
2001 елны¼ 21 декабренд´ге «Д´ºл´т ³´м муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру турында» 178-ФЗ санлы Федераль законга, Ш´³´р 
Советыны¼ 2011 елны¼ 25 августындагы 13/11 санлы Карары бел´н 
расланган Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген хосусыйлаштыру 
т´ртибе турында Нигезнам´г´ туры китереп эшл´нг´н.  

2. 2017 елда Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген 
хосусыйлаштыру Яр Чаллы ш´³´ренећ муниципаль милек структурасын 
оптимальл´штерºг´, хосусыйлаштыру объектларына инвестициял´р 
ќ´леп итºг´, ш´³´р бюджеты керемн´рен арттыруга юн´лтелг´н.  

3. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген хосусыйлаштыру т´ртибе 
турында Нигезнам´г´ туры китереп, муниципаль милекне законда 
каралган ысуллар бел´н хосусыйлаштыру кºзд´ тотыла.  

 
2 бºлек. Хосусыйлаштырылырга тиешле муниципаль милек  

 
4. 2017 елда муниципаль казнада торучы ³´м муниципаль 

предприятиел´рд´ ³´м учреждениел´рд´ файдалануда булмаган кºчемсез 
милек хосусыйлаштырылырга тиеш.  

5. Ш´³´р Советыныћ 2015 елныћ 17 декабрендге 4/8 санлы Карары 
бел´н расланган 2016 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген 
хосусыйлаштыру фараз планына (программасына) кертелг´н, 
хосусыйлаштырылмаган объектлар хосусыйлаштырылырга тиеш.  

6. 2017 елда муниципаль унитар предприятиел´рне ³´м муниципаль 
милект´ булган акциял´рне хосусыйлаштыру планлаштырылмый.  

7. Кºчемсез милекне хосусыйлаштыру ³´м хосусыйлаштыру 
шартлары турында, шул ис´пт´н тартып алу бел´н бер ºк вакытта затка 
сатылган милекне ³´м ´леге милек бил´г´н ³´м аннан файдалану ¿чен 
зарури булган ¢ир киш´рлеген хосусыйлаштыру шартлары турында 
карар Ш´³´р Советы карарлары нигезенд´ Башкарма комитет 
¡ит´кчесе тарафыннан кабул ител´.   

8. Фараз планы гам´лд´ булу д´вамында 2017 елда хосусыйлаштыру 
планлаштырылган муниципаль кºчемсез милек исемлеген´ Ш´³´р 
Советы карарлары нигезенд´ ºзг´решл´р ³´м ¿ст´м´л´р кертелерг´ 
м¿мкин.   
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3 бºлек. Яр Чаллы ш´³´ре милеген хосусыйлаштыруны¼ м´гълºмати 
т´эмин ителеше  

 
9. Яр Чаллы ш´³´ре милеген хосусыйлаштыру турында 

м´гълºматны оператив р´вешт´ бирº ³´м рекламаны тагын да ки¼р´к 
кºрс´тº максатында, Башкарма комитет ´леге Фараз планыныћ ºт´леше 
барышында федераль законда каралган т´ртипт´ гамм´ви м´гълºмат 
чаралары хезм´тенн´н файдаланырга хокуклы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


