
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
       ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ОСИНОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

КАРАР 

 

24 июнь 2019 ел                                                                                                  №336 

 

 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы 

 «Осиново авыл җирлеге» нең муниципаль берәмлеге  

милеке турындагы   мәгълүматны ачу турындагы 

Нигезләмәне раслау хакында 

 

   Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге” уз  территориясендә  инвестиция активлыгын үстерү һәм шулай ук 
муниципаль милекне нәтиҗәле һәм рациональ куллану максатыннан Зеленодол 
ммуниципаль районы «Осиново авыл җирлеге советы карар кылды: 

1. Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы 

« Осиново авыл җирлеге»нең муниципаль милеке турындагы   мәгълүматны ачу 
турында Нигезләмәне расларга. 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүатының рәсми 
порталына (http://pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы составындагы 
Зеленодол муниципаль районы рәсми сайтына(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) һәм 
Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы«Интернет»  мәгълүмати 
– телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга,;шулай ук  Осиново авыл 
җирлегенең  Осиново авылы Светлая, Юбилейная, Ремплер авылының 
Пионерская, Яңа Тура авылының Кооперативная, Новониколаевский посёлогында 
Центральная урамнарындагы мәгълүмат стендларында  урнаштырырга. 

 

3.Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

    

 

 

 

Осиново авыл җирлеге 

Башлыгы урынбасары                                            Е.П.Пустинникова 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


                                                                                                               

 Зеленодол  муниципаль районы Осиново           

Җирле үзидарә Советы карары проектына 
Кушымта 
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НИГЕЗЛӘМӘ 

 
 
 

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы 

 «Осиново авыл җирлеге» муниципаль  берәмлеге 

милеге турындагы   мәгълүматны ачу хакында. 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 
1.1 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милеке турындагы   мәгълүматны ачы 
турындагы нигезләмә 27 июль, 2006 ел, № 149- «мәгълүмат, мәгълүмати 
технологияләр һәм мәгълүматны саклау турында» ФЗ га нигезләнеп; 21 нче 
декабрь, 2001 ел, № 178-ФЗ  «дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру», 
21 нче июль, 1993 ел, № 5485-1  «Дәүләт сере»; Россия Федерациясе икътисадый 
үсеш Министрлыгының   30 август, 2011 ел, № 4241.1 Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл җирлеге»нең муниципаль милеке 
турындагы   мәгълүматны ачы турындагыНигезләмә 27 июль, 2006 ел, № 149- 
«мәгълүмат, мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүматны саклау турында» ФЗ га 
нигезләнеп; 21 нче декабрь, 2001 ел, № 178-ФЗ  «дәүләт һәм муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру», 21 нче июль, 1993 ел, № 5485-1  «Дәүләт сере»; Россия 
Федерациясе икътисадый үсеш Министрлыгының   30 август, 2011 ел, № 424  « 
Җирле үзидарә органнары тарафыннан  муниципаль милек реестрларын алып 
бару Тәртибен раслау боерыгына нигезләнеп төзелде. Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл җирлеге»нең муниципаль милеге 
составы турындагы   мәгълүмат Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 
районы Осиново авыл җирлеге Башкарма комитеты  тарафыннан күрсәтелә, ул 
шулай ук милекне күрсәтүнең срогын, тәртибен һәм ысулларын билгели. 

1.2. Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль милеге турындагы   мәгълүматны ачу –аның белән 
кызыксынучы затларга карау мөмкинлеге бирү күздә тотыла. 

1.3. Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль берәмлегенең  муниципаль милекне исәпкә алу 
объектлары   турындагы мәгълумат, Татарстан Республикасы Зеленодол 
муниципаль районының  Мөлкәт һәм Җир мөнәсәбәтләре  муниципаль палатасы 



тарафыннан  Россия Федерациясе, Татарстан Республикасының норматив-
хокукый актлары нигезендә, муниципаль норматив-хокукый актлар нигезендә 
бирелә.Сорала торган мәгълумат Дәүләт сере булган очракта, мәгълумат бирүдән 
баш тарту ихтималы булырга мөмкин. 

1.4  Юридик затларның мәнфәгатьләренә зыян китерүдә, мәгълумат  куллану 
Россия Федерациясе  гамәлдәге законнарында каралган  җаваплылыкка китерә. 

1.5 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль милке турындагы   мәгълүмат Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы  «Осиново авыл җирлеге»нең муниципаль 
берәмлеге милке  Реестрында теркәлгән белешмәләр шулай ук, Зеленодол 
муниципаль Осиново авыл җирлеге муниципаль  берәмлеге милкендә булган  җир 
кишәрлекләре турындагы  белешмәләр күләмендә бирелә. 

1.6.  Кызыксынган затларгаТатарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 
районы «Осиново авыл җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милеке турындагы   
мәгълүматны ачу, мәгълүмат тарату–мәгълүмат бирү рәвешендә гамәлгә 
ашырыла. Мәгълүма тарату массакүләм мәгълүмат чараларында  бастырып 
чыгару һәм  сайтка«Интернет» челтәрендә урнаштыру юлы кызыксынган 
затларның язма мөрәҗәгатҗләре буенча,шул исәптән,аерым милек объектлары 
буенча да гамәлгә ашырыла.  

 

2.Мәгълүмат тарату 
 

2.1 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милеке турындагы   мәгълүмат«Интернет»  
мәгълүмати – телекоммуникация челтәрендә урнаштырыла. 

  Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге  милкендә  урнашкан муниципаль 
учреждениелар исемлеге(атамасы, урнашкан урыны) 

 
    Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлеге милкендә  урнашкан унитар предприятие 
исемлеге(атамасы урнашкан урыны). 
    Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милкендә  урнашкан җәмгыять оешмалары, 
аларның устав капиталы исемлеге (атамасы, урнашкан урыны). 
    Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милкендә  урнашкан күчемсез мөлкәт 
(биналар, бүлмәләр)  исемлеге (урнашкан урыны, мәйданы максатчан 
билгеләнеше, куллануны чикләү, өченче затларның хокукларын чикләү). 
 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл   
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милкен хоссыйлаштыруның фараз планы                
(программасы) 

 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл   
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милкен хоссыйлаштыруның фараз планы                
(программасы) үтәлеше турында хисап. 



атарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл   
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милкетурында  күрсәтелгән мәгълүмат 
шулай ук массакүләм мәгълүмат чараларында да басылып чыгарга мөмкин. 

2.2 Әлеге нигезләмәнең 2.1. пункытында күрсәтелгән белешмәләр финанс елы 
тәмамланганнан соң,1 гыйнвардан исәпләп, дүрт айдан да соңга калмыйча,  
Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы рәсми 
сайтында(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) һәр ел саен басылып чыгарга тиеш. 

2.3. Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл   
җирлеге»нең муниципаль берәмлеге милкендә булган мөлкәт объектлары  
турындагы мәгълүматны ачу, хосусыйлаштыру турындагы законнар белән  
билгеләнгән күләмдә гамәлгә ашырыла. 

 

3. Кызыксынган затларга мәгълүмат бирү 
    3.1. Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл   
җирлеге» муниципаль берәмлегенең  муниципаль милек реестрында теркәлгән 
аерым милек объектлары буенча мәгълүмат кызыксынган затларның Татарстан 
Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл җирлеге 
муниципаль милек реестрыннан хатлар яисә өземтә рәвешендә мӛрәҗәгать итүе 
буенча бирелә. 
    3.2. Исәпкә алу объектлары (яисә аны бирүдән баш тарту турында дәлилләнгән 
карар) турында мәгълүмат Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 
районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы тарафына мӛрәҗәгать 
теркәлгән көннән алып, 1 гыйнвардан исәпләнеп, 10 көннән дә артмаган вакыт 
эчендә бирелә. 
    3.3. Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге» муниципаль милек реестрыннан өземтәләр бирелә: 
 Исәпкә алу объектларына ия булучыларга яки аларның законлы вәкилләренә; 
исәпкә алу объекты хокук иясеннән яки аның законлы вәкиленнән ышаныч кәгазе 
алган физик һәм юридик затларга; 
Россия Федерациясе Хисап палатасына,Татарстан Республикасы Хисап 
палатасына,Зеленодол муниципаль районы «Контроль-хисап палатасын»; 
Җирле үзидарә органнарына,Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
органнарына,Россия Федерациясенең башка субъектларына; 
Шул исәптән дәүләт хакимияте федераль органнарына: 
Күчемсез милеккә хокукларны һәм аның белән килешүләрне дәүләт теркәүен 
оештыручы органнарга; 
Салым органнарына; 
Судларга, хокук саклау органнарына, җитештеру эше белән бәйле булган  
обьектларның  исәбен алучы суд приставларына; 
Татарстан Республикасының федераль антимонополия органнарына һәм аның 
территориаль органнарына; 
 
    3.4. Әлеге Нигезләмәнең 3.3 пунктында күрсәтелмәгән кызыксынган затларга 
Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы «Осиново авыл   
җирлеге» муниципаль берәмлеге милкендә булган мөлкәт объектлары  
муниципаль милек реестрында исәпкә алу объектлары булу турында мәгълүмат 
кына бирелә. 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


    3.5. Соратып алына торган мәгълүматны язмача бирүдән баш тарту 
мотивацияләнергә тиеш. Соралган мәгълүматны бирүдән баш тарту өчен нигез 
булып түбәндәге сәбәпләр тора: 
мөрәҗәгатьтә законнар белән чикләнгән мәгълүматны үз эченә алган 
белешмәләр соратып алына; 
мөрәҗәгатьнең эчтәлеге әлеге затны кызыксындырган мәгълүматны объектны 
берсүзсез  билгеләргә мөкинлек бирми; 
Сорала торган мәгълүматны бирүдән баш тартуның түбәндәге сбәпләре булырга 
мөмкин: 
Әгәр мөрәҗәгать итүче сораган мәгълүматлар бирүне  законнары чикләсә; 
Мөрәҗәгатьнең эчтәлеге элеге затны кызыксындырган мәгълүматлы  объектны 
берсузсез билгеләргә мөмкинлек бирмәсә; 
Әгәр мӛрәҗәгатьтә Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы 
«Осиново авыл  җирлеге» муниципаль берәмлеге милке  реестрында булмаганган 
мөлкәт объектлары  турында  мәгъүмат соралса. 
 

 


