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Формалаштыру тэртибен раслау турында,
исемлекне алып бару Ьэм бастырып чыгару
муниципаль милек
Яца Зареченск авыл жирлеге
Баулы муниципаль районы
биру очен билгелэнгэн район
субъектларга ия булу Ьэм (яки)алардан файдалану очен
кече Ьэм урта эшкуарлык
инфраструктура тозуче оешмаларга
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм иту
эшмэкэрлек

2007 елныц 24 июлендэге Федераль закон нигезлэмэлэрен гамэлгэ ашыру 
максатларында №209-ФЗ «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны 
устеру турында» 22.07.2008 ел, № 159-ФЗ Федераль закон, "Россия Федерациясе 
субъектлары дэулэт милкендэ яки муниципаль милектэ булган Ьэм кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектлары арендалана торган кучемсез мелкэтне узенчэлеклэре 
турында, Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгзрешлэр керту 
хакында» 06.10.2003 ел, №131-Ф3 Федераль закон, «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында" 2003 елныц 6 
октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон», 2018 елныц 3 июлендэге 185-ФЗ 
номерлы «Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына мелкэти ярдэм курсэтуне 
кицэйту максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту турында» гы Федераль закон нигезендэ Баулы муниципаль 
районы Яца Зареченск авыл жирле ге Советы К АР АР ИТТЕ:

1. Расларга кушымта:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Баулы муниципаль 

районыныц» Яца Зареченск авыл жирлеге "муниципаль берэмлегенец кече Ьэм 
урта эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм 
курсэту инфраструктурасын тозуче оешмаларга билэмэгэ Ьэм (яки) файдалануга 
биру очен билгелэнгэн муниципаль молкэт исемлеген формалаштыру, алып бару 
Ьэм бастырып чыгару тэртибе турында" 2014 ел, 1 нче кушымта нигезендэ;

2нче кушымта нигезендэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына, 
массакулэм мэгьлумат чараларында бастырып чыгару очен кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка китеруче



оешмаларга, шулай ук» Интернет «мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
урнаштыру ©чен билгелэнгэн Баулы муниципаль районыныц» Яца Зареченск 
авыл жирлеге " муниципаль берэмлеге муниципаль милкенец Исемлеге 
формасын;

Муниципаль милек тврлэре ечен файдаланыла
№3 нче кушымта нигезендэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына Ьэм 

кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка 
китеруче оешмаларга билгелэнгэн Баулы муниципаль районы Новозареченск 
авыл жирлеге Башкарма комитетыныц муниципаль милеге исемлеген 
формалаштыру буенча эш башкарыла.

2. Баулы муниципаль районы Яца Зареченск авыл жирлеге башкарма 
комитетын кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына, кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка китеруче оешмаларга (алга 
таба -  исемлек) ия булу Ьэм (яисэ) куллану очен билгелэнгэн « Яца Зареченск 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец муниципаль милеге исемлеген 
формалаштыру, алып бару, бастырып чыгару буенча вэкалэтле орган итеп 
билгелэргэ.

3. Олеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 
порталында бастырып чыгарырга (http://www.pravo.tatarstan.ru (Баулы 
муниципаль районы Яца Зареченск авыл жирлеге сайтында) Ьэм (Яца Зареченск 
авыл жирлеге сайтында). http://www.bavly.tatarstan.ru).

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.

Яца Зареченск авыл жирлеге 
Башкарма комитет житэкчесе
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