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                     КАРАР                                                                                   РЕШЕНИЕ 
               12 июль 2019 ел                                                                            № 131 
 

Дачный авыл җирлеге Советының “Биектау муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарына Дачный авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының җирлектә яшәүче һәм 
торак урыннарга мохтаҗ булган аз керемле гражданнарны торак урыннар белән тәэмин 
итү, муниципаль торак фонды төзүне һәм карап тотуны оештыру, торак төзелеше өчен 

шартлар тудыру, шулай ук җирле үзидарә органнарының башка вәкаләтләрен торак 
законнары нигезендә тормышка ашыру буенча вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру 

турында”, 2017 елның 28 ноябрендәге 67 номерлы Карарын үз көчен югалткан дип тану 
турында  

 
Россия Федерациясе Торак Кодексының 14 статьясы, “Россия Федерциясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 октябрендәге 
131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, Дачный авыл җирлеге Уставы 
нигезендә, Биектау муниципаль районы Дачный авыл җирлеге Советы, 

 
КАРАР ИТТЕ: 

1. Үз көчен югалткан дип танырга: 
- Дачный авыл җирлеге Советының “Биектау муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына Дачный авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының җирлектә яшәүче һәм 
торак урыннарга мохтаҗ булган аз керемле гражданнарны торак урыннар белән тәэмин 
итү, муниципаль торак фонды төзүне һәм карап тотуны оештыру, торак төзелеше өчен 
шартлар тудыру, шулай ук җирле үзидарә органнарының башка вәкаләтләрен торак 
законнары нигезендә тормышка ашыру буенча вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру 
турында”, 2017 елның 28 ноябрендәге 67 номерлы Карарын; 

- Дачный авыл җирлеге Советының “Дачный авыл җирлеге Советының “Биектау 
муниципаль районы җирле үзидарә органнарына Дачный авыл җирлеге җирле үзидарә 
органнарының җирлектә яшәүче һәм торак урыннарга мохтаҗ булган аз керемле 
гражданнарны торак урыннар белән тәэмин итү, муниципаль торак фонды төзүне һәм 
карап тотуны оештыру, торак төзелеше өчен шартлар тудыру, шулай ук җирле үзидарә 
органнарының башка вәкаләтләрен торак законнары нигезендә тормышка ашыру буенча 
вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру турында”, 2017 елның 28 ноябрендәге 67 номерлы 
Карарына үзгәрешләр кертү турында”, 2018 елның 15 маендагы 86 номерлы Карарын. 

2. Әлеге карарны Биектау муниципаль районы рәсми сайтында Интернет  
челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru веб-адресы буенча һәм Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru урнаштырып 
бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
Совет рәисе,  
авыл җирлеге башлыгы                                                                                        Р.А.Жильцов 
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