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КАРАР 

Чирмешән муниципаль районы Советы  

Татарстан Республикасы 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль район Советының  

2010 елның  10 сентябрендәге 194 номерлы 

«Татарстан Республикасы Чирмешән 

 муниципаль районының муниципаль 

 милкенә ия булу, алардан файдалану 

 һәм алар белән эш итү тәртибе турындагы 

 Нигезләмәне раслау хакында " карарына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 51 

статьясындагы 5 өлеше нигезендә, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Уставы нигезендә, район прокурорының 10.04.2019 ел, № 279-р протестын 

карап, муниципаль милеккә ия булу, алардан файдалану һәм алар белән эш итү 

тәртибе турындагы  Нигезләмәгә  таянып, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Советы     КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының 2010 

елның 10 сентябрендәге 194 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районының муниципаль милкен биләү, 

файдалану һәм файдалану тәртибе турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертергә: 

1.1.  3.1 пункт. “Муниципаль милекне исәпкә алу " ның 3 пунктын яңа 

редакциядә бәян итәргә: 

«3.1.  Муниципаль милек (җирле бюджет һәм бюджеттан тыш фондлардан 

тыш) Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият 

органы билгеләгән тәртиптә муниципаль милек реестрында мәҗбүри исәпкә 

алынырга тиеш. 
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Муниципаль мөлкәт реестры астында исәпкә алу объектлары исемлеге 

булган мәгълүматлар базасының бердәм методологик һәм программалы-техник 

принципларында төзелгән мәгълүмат системасы һәм алар турындагы 

мәгълүматлардан гыйбарәт мәгълүмат системасы аңлашыла. 

Муниципаль милек реестрын булдыру һәм алып бару максаты-район 

территориясендә муниципаль милекнең барлык объектлары белән идарә итү һәм 

исәпкә алуның бердәм системасын алып баруны оештыру өчен ышанычлы нигез 

булдыру» 

2. Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып 

чыгарырга (Pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация челтәрендә 

урнаштырырга. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Чирмешән муниципаль 

район Советының Җирле үзидарә, Совет Регламенты, хокук тәртибе, Экология һәм 

халык иминлеге буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Башлык урынбасары,  

Муниципаль район Советы  

рәисе урынбасары                                         Г. М. Җамалетдинов 

 

 

 


