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Торак урыныннан (наемга түләү) файдаланган өчен  
түләү күләмен билгеләү,  
социаль наем шартнамәләре һәм дәүләт яисә  
муниципаль торак фондының торак урыннарын 
 найм шартнамәләре буенча торак урыннарын 
 наемга алучылар өчен торак урынны тоту өчен  
түләү күләмен һәм торак урыннар милекчеләренә  
торак урынын карап тоту өчен түләү күләмен  
билгеләү мәсьәләсе буенча вәкаләтләрнең бер  
өлешен Кабул итү турында Карар кабул ителде, 
 алар Россия Федерациясе законнарында  
билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә күпфатирлы йорт 
 белән идарә итү ысулын 
 
 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының 2019 елның 13 июнендәге 
402 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 
«муниципаль берәмлеге вәкаләтләрен Зеленодольск муниципаль районы составына 
керүче авыл җирлекләренә Торак урын белән файдаланган өчен түләү күләмен 
билгеләү мәсьәләсе буенча (наемга алган өчен түләү күләмен билгеләү мәсьәләсе 
буенча) Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы), социаль наем 
шартнамәләре һәм дәүләт яки муниципаль торак фондының торак урыннарын найм 
шартнамәләре буенча торак урыннарын яллаучылар өчен торак урыны өчен түләү 
күләме һәм торак урыннары милекчеләренә торак урыны өчен түләү күләме, алар 
Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә күпфатирлы 
йорт белән идарә итү ысулын сайлап алу турында Карар кабул итмәгән», Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасының «Зур Ключи авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы белән, Яшел Үзән муниципаль районы Зур 
Ключи авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 
 
1. Торак урыныннан (наемга түләү) файдаланган өчен түләү күләмен билгеләү, 
социаль наем шартнамәләре һәм дәүләт яки муниципаль торак фондыннан торак 
урыннары найм шартнамәләре буенча торак урыннарын наемга алучылар өчен торак 
урыны өчен түләү күләмен билгеләү мәсьәләсе буенча Татарстан Республикасы 
«Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлегеннән кабул итәргә, алар 
вәкаләтләр чикләрендә күпфатирлы йорт белән идарә итү ысулын сайлап алу турында 
Карар кабул итмәгән торак урыннар милекчеләре өчен түләү күләмен (наемга түләү), 
Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән. 
2. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Зур Ключи авыл 
җирлеге башкарма комитеты Яшел Үзән муниципаль районы Башкарма комитеты 
белән килешү төзергә. 
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3. Вәкаләтләрнең бер өлешен тормышка ашыруны тапшыру ел саен Яшел Үзән 
муниципаль районы бюджетыннан Зур Ключи авыл җирлеге бюджетына бирелә торган 
бюджетара трансфертлар хисабына тормышка ашырыла. 
4. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре 
порталы составында Зеленодольск муниципаль районы сайтында 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә, 
шулай ук Яшел Үзән муниципаль районы Зур Ключи авыл җирлеге мәгълүмат 
стендларында: Зур Ключи авылы, Волостнов урамы, 16а йорт (җирлек хакимияте 
бинасы), Зур Ключи авылы, Волостнов урамы, 21 йорт (кибет бинасы) адреслар буенча 
урнашкан. 
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 
6. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 
кагыла. 
 
 
Зур Ключи Башлыгы 
авыл җирлеге башлыгы, 
Совет Рәисе                                                                                          З. Р. Гатауллин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


