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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                    22.04.2019                        Балык Бистәсе штп.                  № 148пи 

 

Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының  2019 елның 

8 гыйнварындагы “Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының бюджеттагы 

һәм башка кулланучылары өчен  

торак-коммуналь хезмәтләренә  

тарифлар турында” 01пи номерлы  

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

Үзидарәлек норматив хокукый актларын  законнарга тәңгәлләштерү 

максатларында, 2003 елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы 

Федераль  закон, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

Уставы нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының  2019 елның 8 гыйнварындагы “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының бюджеттагы һәм башка кулланучылары өчен  

торак-коммуналь хезмәтләренә  тарифлар турында” 01пи номерлы  карарына  

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының  2019 елның 8 гыйнварындагы “Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының бюджеттагы һәм башка 

кулланучылары өчен  торак-коммуналь хезмәтләренә  тарифлар турында” 01пи 

номерлы  карарының  1 өлешенең 3 абзацын  түбәндәге редакциядә  бәян 

итәргә: 

“-2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

буенча бюджеттагы һәм башка кулланучыларыларга  каты коммуналь 

калдыкларны һәм  сыек коммуналь калдыкларны җыйнау һәм  чыгару өчен  

түләү күләме  (кушымта №2).”; 

1.2) Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының  2019 

елның 8 гыйнварындагы “ 2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының бюджеттагы һәм башка кулланучылары өчен  торак-



коммуналь хезмәтләренә  тарифлар турында” 01пи номерлы  карарына  2  

номерлы кушымтаны түбәндәге редакциядә  бәян итәргә: 

 

                                                                          “Балык Бистәсе муниципаль районы 

                                                                            Башкарма  комитетының  2019     

                                                                            елның 8 гыйнварындагы  

                                                                            01пи   номерлы                                   

                                                                            карарына    кушымта №2 

 

2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы буенча 

бюджеттагы һәм башка кулланучыларыларга  каты коммуналь калдыкларны 

һәм  сыек коммуналь калдыкларны җыйнау һәм  чыгару өчен   

түләү күләме 

 

  “. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга. 

3. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  Татарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

инфраструктураны  үстерү буенча урынбасары  Д.Н.Ризаевка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                             Р.Л. Исланов 

Түләүнең исеме Хезмәтне 

үлчәү 

берәмлеге 

Тарифлар (сумнарда) 

  01.01.2019  

ел   дан  

30.06.2019 ел 

га  кадәр 

 01.07.2019 ел 

дан  

 31.12.2019  ел  

га кадәр 

Сыек коммуналь  калдыкларны 

чыгару 

 

 

куб.м 

 

625,0 

 

650,0 

  Коммуналь калдыкларны җыю һәм 

чыгару   

 

куб.м 

 

                    

1215,0 

                    

1263,0 


