
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы
Чистай Выселкасы авыл җирлеге Советы

Карары

23 апрель 2019 ел                                                                                                    № 69/8  

2019 елга Татарстан Республикасы 
Чистай муниципаль районы
«Чистай Выселкасы авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге
милкендә булган милекне хосусыйлаштыру
прогноз планы турында (программа)

21.12.2001 ел, № 178-ФЗ «Дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында»гы
Федераль  закон  нигезендә,  06.10.2003  ел,  № 131-ФЗ  «Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә
оештыруның  гомуми  принциплары  турында»гы  Федераль  законга  таянып,  Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  «Чистай Выселкасы авыл  җирлеге»  муниципаль
берәмлеге Уставы белән, Чистай муниципаль районы Чистай Выселкасы авыл җирлеге Советы 

Карар бирә:

          1.“2019 елга Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «Чистай Выселкасы авыл
җирлеге»  муниципаль  берәмлеге  милкендә  булган  милекне  хосусыйлаштыру  прогноз  планын
(программа)” кушымта нигезендә расларга.

2.“2019 елга Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «Чистай Выселкасы авыл
җирлеге»  муниципаль  берәмлеге  милкендә  булган  милекне  хосусыйлаштыру  прогноз  планын
(программа)”  Чистай  муниципаль  районының  рәсми  сайтында  урнаштырырга
(chistopol.tatarstan.ru),  шулай  ук  «Интернет»  мәгълүмати-телекоммуникация  челтәрендә  сату
үткәрү  турында  мәгълүмат  урнаштыру  өчен  Россия  Федерациясенең  рәсми  сайтында
(torgi.gov.ru).
         3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районы  Чистай  Выселкасы  авыл  җирлеге  Советының законлылык,  хокук  тәртибе  һәм  депутат
эшчәнлеге мәсьәләләре буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә.

Чистай Выселкасы авыл җирлеге башлыгы                                    В.В. Малышев                                



Татарстан Республикасы Чистай муниципаль 
районы Чистай Выселкасы авыл җирлеге 
карарына үзгәрешләр кертү турында
2019 елның 23 апреленең  69/8 номерлы карарына 
Кушымта 

2019 елга Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «Чистай Выселкасы авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге милкендә булган милекне хосусыйлаштыру прогноз планы

(программа)

1 бүлек. Гомуми нигезләмәләр.

1.1 “2019 елга Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Чистай Выселкасы авыл
җирлеге»  муниципаль  берәмлеге  милкендә  булган  мөлкәтне  хосусыйлаштыруның  прогноз
планы (программасы)» түбәндәге законнарга нигезләнеп эшләнде:

-  “Дәүләт  һәм  муниципаль  милекне  хосусыйлаштыру  турында»гы  21.12.2001  ел,  №178-ФЗ
Федераль закон,

-   «Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары  турында"гы
06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль, 

- Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Чистай Выселкасы авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге Уставы.

2019 елда муниципаль милекне хосусыйлаштыру муниципаль милек белән идарә итүнең
нәтиҗәлелеген  арттыруга,  күчемсез  милек  объектларын  тотуга  инвестицияләр  җәлеп  итүгә,
муниципаль  милекне  сатудан  бюджет  кытлыгын  каплау  чыганакларын  формалаштыруга
юнәлдерелгән.
           1.2. «Дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында"гы  21.12.2001 елдагы
178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә муниципаль милекне хосусыйлаштыру аукцион, яки
конкурс аша һәм законда каралган башка ысуллар белән сату итү күздә тотыла.

2 бүлек. Хосусыйлаштырылырга тиешле муниципаль мөлкәт.
3

2.1.  2019  елда  муниципаль  казнада  булган  һәм  Чистай  муниципаль  районы  Чистай
Выселкасы авыл җирлеге бюджетыннан финанслана торган оешмалардан файдаланылмый торган
муниципаль милек хосусыйлаштырылырга тиеш.

2.2.  Хосусыйлаштыру планлаштырыла торган муниципаль күчемсез милек исемлеге:

№
т/н

Объектның
исеме

Урнашу урыны
Мәйданы

кв. м.
Хосусыйлаштыр

уның
фаразланган

1

Билгеләнеше
буенча

файдаланылмый
торган бина

(клуб)

Татарстан Республикасы,
Чистай муниципаль районы,
Чистай Выселкасы авылы,

Чапаев ур., 66Б

объект – 527,8 
(16:42:190103:111)

җир – 1314
(16:42:190103:77)

2 - 4 кв.

2.3.  Муниципаль  унитар  предприятиеләрне  һәм муниципаль  милектә  булган  акцияләрне
хосусыйлаштыру 2019 елда планлаштырылмый.

2.4. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Чистай Выселкасы авыл җирлеге
Советы  карарлары  нигезендә, Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  Чистай
Выселкасы авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан мондый мөлкәт, җир кишәрлекләрен
сатып  алучы  затка  тартып  алына  торган  муниципаль  милекне,  шул  исәптән  сату  Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль районы Чистай  Выселкасы  авыл җирлеге Советы карарлары
нигезендә кабул ителә.

Глава 3. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру буенча мәгълүмат белән тәэмин итү



3.1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Чистай Выселкасы авыл 
җирлеге башкарма комитеты тарафыннан муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында 
мәгълүматны оператив рәвештә бирү һәм әлеге прогноз планын үтәү барышында башка 
массакүләм мәгълүмат чаралары хезмәтләреннән файдаланырга хокуклы.


