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Урманчы авыл >ttирлеге Советыныц
2016 елныц 3 октябрендэге 2-14 санлы

<)I(ир салымь] турындаD карарына

Yзгэрешлар hoM остэмэлэр KepTY турында

Карар

(15 ) ноября 2019 года

Мамадыш районы прокурорыныц 2019 елныц 24 июненда кабул ителгэн
02-01-18-20l9 номерлы тэкъдиме:, l5.04.2009 елдагы бЗ-ФЗ номерлы Федера,чь
Закон, (Россия Федерациясе Салым кодексыныц беренче hэм икенче
оЛешларенэ haM сzLлымнар hoM я{ыемнар турында Россия Федерациясенец
аерым закон актларына yзгэрешлэр KePTy турында)> Федераль законныц 9
СТаТЬясы нигезендэ, Татарстан Республикасы Vlамадыш муниципаJIь раЙоны
Урманчы авыл жирлеге Советы КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авьiл
Я{ИРЛеГе Советыныц 2016 елныц З октябрендэге 2-15 санлы (Я(ир сапь]мы
ТУРЫНДа)) карарына Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр кертергэ (Урманчы авыл
я{ирлеге Советыныц 28.07.20Т7 ел, N2-24, 24.09201В ел, JYg1-39 карарлары
редакциясендэ):

- 1 пунктныц 1 пунктчасындагьl 2 абзацын тyбэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:

((((-ТОРак фонды hэм торак-коммунапь комплексныц инженерлык
ИНфРаСтрУктурасы объектлары белэн шогыльлонyче (торак фондына hэм
ТОРаК-КоМмунапь комплексныц инженерлык инфраструктурасы объектларына
Т'УРЫ КИЛМи Торган объектка туры килэ торган )цир кишэрлегена хокуктан
ТЫШ) ЯкИ торак тозелеше очен сатып €шынган (эшкуарлык эшчэнлегенда
КУЛЛаныЛа торган индивиду€tль торак тозелеше очен сатып аJIь]нган (бирелгэн)
)цир кишэрлеклэреннон тыш)>;

- карарларныц l п.2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
(0,1В процент я{ир кишэрлеклорен куллану:
- ЭШМЭКЭРЛеК ЭШчЭнлеГендэ фаЙдаланылмыЙ торган шэхси ху)цалык,

баКЧачылык яки яшелчэчелек алып бuру очен сатып €uIынган (бирелгон)



ЭШКУаРЛЫК ЭШЧаНЛеГеНДЭ, шупай ук (гражданнарныц yз ихтыя)цлары очен
бакчачылык hэм яшелчэчелек белэн шогыльпэнyлэрен алып бару hэм Россия
Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлэр кертy турында) 2О17
еЛНЫЦ 29 ИЮленДэГе 2\7-ФЗ номерлы Федераль законда каралган гомуми
билгелэнештэге, х{ир кишэрлеклэрендэ гомуми кулланыJlыштагы жир
кишэрлеклэре) ;

2. елеге карарны хокукый акт текстын кНократ>> (<Вятка>) район
ГаЗеТасында, Татарстан Республикасы I\4амадыш муниципаль районы авыл
ЩИРЛеГе рэсми сайтыныц тиешле булегендэ, Татарстан Республикасы
N4униципаль берэмлеклоре портаJlында <Интернет> мэгълyмат-
телекоммуникация челтэрендэ http://mamadysh.tatarstan.ru веб-адресы буенча
hэм Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый маьлyмат порталында
(pгavo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белэн, Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Урманчы авыл }кирлеге Уставы белэн билгелэнгэн тэртип
нигезендэ, бастырып чыгарга.

3. олеге караР YЗ гамэллэрен 2020 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка
килгэн хокук монэсэбэтлэренэ карата тарата дип билгелэрга.

4. олеге карарныц Yтэлешен тикшереп торуны Мамадыш муницип€IJIь
районы Урманчы авыл щирлеге башлыгы А.Я.Ильинга йокларгэ.

Башлык,
Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл щирлеге Советы А.Я.Ильин
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