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                  №   
                                                            Багай авылы     
  
 Татарстан Республикасы 
Кайбыч муниципаль районы 
Багай авыл җирлеге башкарма комитетының 
2015 елның 20 мартындагы 3 номерлы
 «Багай авыл җирлеге муниципаль милкендәге 
барлык бинар, яланган йорт белән
 идарә итү тәртибе турындагы нигезләмәне 
раслау хакында»гы карарын 
гамәлдән чыгару турында  
           
 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында»гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендә Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Багай авыл 
җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:          
1. Татарстан 
Республикасы Кайбыч муниципаль районы Багай авыл җирлеге башкарма 
комитетының 2015 елның 20 март 3нче номерлы Багай авыл җирлегенең 
муниципаль милькендә булган барлык биналар, ялланган йорт белән
 идарә идарә итү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында»гы 
карарын (2019 елның 21 мае №6 үзгәрешләр белән гамәлдән чыгарырга.  

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru/ Татарстан 
Республикасы Кайбыч муниципаль районы Багай авыл җирлегенең рәсми 
сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы
Багай авыл җирлеге 
Башкарма комитет җитәкчесе                                   Р. Ф. Кузнецова
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