
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
яшЕл Yзан муниципАль рАЙоны
ОЛЫ ЖЭКЕ АВЫЛ )ЩИРЛЕГВ СОВВТЫ

- кАрАр

23. сентябръ 2019 ел

Татарстан Ресгryбликасы Зеленодольск
пd).нициrr€tль районы Олы Жэке авыл
хtирлеге Советыныц 20|6 елныц 27
июнендэге 64 номерлы карары белэн
расланган Татарстан Республикасы
Зеленодольск муницип€tлъ районы <Олы
Жэке авыл х{ирлеге> муницип€tль
берэмлегенец муниципЕtль молкэтен
хосусыйлаштыру тартибе турындагы
нигезлэмэгэ yзгэрешлэр кертy хакында
(20|6 елныц 27 июнендэге 36 номерлы
yзгэрешлар белан)

россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлэр кертy
турындагы 2018 елныц 31 маендагы 122-ФЗ номерлы ФедераJIь законынын <<Чит
ил инвесторьD) тошенчэсен тогэллэштерY олешенэ нигезлэнеп олы Жэке авыл
}кирлеге Советы карар итте:

1. Татарстан Ресгryбликасы Зеленодольск муниципаль районьт олы Жэке
авыл х(ирлеге Советыныц 2016 елныЦ 27 июнендэге 36 номерлы карары белэн
расланган Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районыныц <<олы
Жэке авыл х(ирлеге) муниципzrль берэмлегенец муницип€Lлъ молкэтен
хосусыйлаштырУ тартибе турындагы нигезлэмегэ (а_гlга таба-нигезлэмэ) тубэндэге
yзгэрешлэрне кертерге :

1.1. 1.8 пунктта "Ачык>> сYзлэрен "халык алдында'' сузе белэн
алмаштырырга);

t.2. |.9 гryнктта дYртенче абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэрге:
"РоссиЯ ФедераЦиясе ФинанС министрлыгы тарафыннан расланган дэYлэт

яисэ территориядэ теркэлгон юридик затлар исемлегене кертелгэн hэм (яисэ)
финанс операциrIлэре У9дырганда магьлiмат ачуны hэм бируне кyздэ тотмаган,
hэм алар Россия Федерациясе Хокумэте билгелэган тэртиптэ уrЬ".ц файдалы
куллану{ылары, бенефичиар ху}цаJIары hэм контролълек итyче затлар турында
магълyмат ачуны hэм бируне кyздэ тотмаган дэyлэтлэрнец haM территориrIлэрнец
исемлеге;>;
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1.3. Нигезлэмэнец 1.9 пунктыныц бишенче, аIIтынчы абзацлары yз кочен

галткан дип танырга;
\.4. L 10 гryнктыныц икенче абзацында ((ачыю) сyзен (х€tlIык €tлдында> сyЗе

белэн алмаштырырга;
|.5.з.2 tý/нктта (ачыю) сyзен (х€Lпык €LJIдындD) сузе белэн zllrмаштырырга;
I.|.4.2 пунктта (ачык> сyзен (хЕtIIык €rлдында> сузе белэн €Llrмаштырырга;

.I.7. 5.2 гrунктта (ачык)) сyзен ((х€uIык €tлдындa>) сузе белэн апмаштырырга.

2. Олеге карарны Интернет челтаренец Татарстан Республикасы хокУкыЙ

магълiмат 'расми порт€rлында (http:фravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан

Ресгryбликасы муниципалъ берамлеклэре составындагы Зеленодольск муниципzrлЬ

районы мегьлtмат сайтында (http:llze\enodolsk.tatarstan.ru), шулай ук Олы Х{эке

авыл щирлеге мэгьл!мат стендларында тубэндэге адреслар буенча: Олы Яке

авылы, Мэктэп ур, 1а йорты (Олы Яке цлп функцияле yзэк бинасы), Каратмэн

авылы, Клуб урамы, 23нче йорт (Каратмэн авыл клубы бинасы), Уразлы авылы,

,Щуслык урамы, 3нче йорт (Уразлы авылы клубы бинасы) урнаштырырга.

3. Олеге карарныц

районы Олы Щэке

Олы Щаке авыл
?цирлеге башлыгы,
Совет раисе

yталешен контрольгэ аJrуны Зеленодолъск муницип€tль
авыл жирлеге башлыгына йоклэргэ.

Ф.Ф.Файзуллина


