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Олы Ачасыр авыл жирлеге Со_ветыныц
2014 елныц 20 ноябрендэге 208 номерлы
кФизик затлар милкенэ салым
турында>гы карарына Yзгэрешлэр KepTY
турында (Олы Ачасыр авыл жирлеге
Советыныц 2015 елныц 30 маендагьl 241
номерлы, 2015 елныц 13 ноябрендаге 14
номерлы, 2018 елныц 23 авryстындагьl
168 номерлы, 2018 елныц 16 ноябрендэге
183 номерлы карарлары белан кертелгэн
yзгэрешлэр белэн)

Татарстан Республ и касы
3еленодольск муниципаль район ы

Олы Ачасыр авыл жирлеге
Советы

кАрАр
Ns220

<<Россия Федерациясе Салым кодексыныц икенче олешена yзгэрешлэр Kepтy
турында>> 2019 елныц 29 сентябрендэге 321-Ф3 номерлы Федераль 3акоНы
нигезенда, шулай ук Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районыныц
<Олы Ачасыр авыл щирлеге> муниципаль берамлеге Уставына таянып, 3еленодольск
муниципаль районыныц Олы Ачасыр авьlл жирлеге Советы карар итте:

1, Олы Дчасыр авьш жирлеге Советыньtц 2014 елныц 20 ноябрендаге 208
номерлы <Физик затлар милкена салым ryрында)гы карарына y3гарешлар KepTy
турында (Олы Ачасыр авыл жирлеге Советыныц 2015 елныц 30 маендагьl 241
номерлы, 2015 елныц 13 ноябрендеге 14 номерлы,2018 елныц 23 авryстындагы 168
номерлы, 20,18 елныц 16 ноябрендеге 183 номерлы карарлары белэн кертелгэН
yзгэрешлэр белан) ryбандэге yзгэрешларне кертерга:

1,1. 2 пунктгагы 1 пунктчаныц еченче абзацында <бирелган>> hoM <<дачный>>

сyзлэрен тошереп калдырырга.
2. Олеге карар 2020 елныц '1 гыйнварыннан, рэсми басылып чыккан кененнэН

бер айдан да соцга калмыйча yз коченэ керэ,
3. Олеге карарны <Яшел Yзэн> газетасында бастырып чыгарырга, шулай Ук

Олы Ачасыр авыл жирлегенец магълyмат стендларында: Олы $часыр авылы, Yзэк

урам, 46 йорт (цирлек администрациясе бинасы), Олы Ачасыр авылы, Кооператив

урамы, 26 йорт (медэният йорты бинасы) адреслары буенча, Интернет челтэреfiец
Татарстан Республикасы хокукый магълyмат рэсми порталында
(http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы муниципаль берэмлекларе
составындагы 3еленодольск муниципаль районы магълyмат саЙтыНДа
(http :/izel е nodoI s k.tata rstа п. rч ) ур на шты р ыр га.

4. Карар салым законнары нигез€нде yз коченэ кера.

Олы Ачасыр авыл жи
башлыгы, Совет раисе М.Г. Гатиятуллин


