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Коек Ерыкса авыл }(ирлеге Советыныц
2016 елныц 3 октябрендэге 2-14 санльт
(i{{ир салымы турында)) карарына
Yзгерешлор hэм остэмэлэр KepTY турында

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
j\ъ1-47

N4амадыш районы прокуроръiныц 2019 елныц 24 июнендэ кабул ителгэн
02-01-1в-2019 номерлы токъдиме, 15.04.2009 елдагы бз-ФЗ номерлы Федераль
закон, ((россия Федерациясе Салым кодексыныц беренче hэм икенче
олешлеренэ hэм салымнар hэм я{ьiемнар турында Россия Федерациясенец
аерым закон актларына yзгэрешлэр kepTy турында)) Федералъ законныц 9
статьясЫ нигезенДэ, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл }кирлеге Советы КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы N4амадыш муниципалъ районы Коек Ерыкса
авыл )щирлеге Советыныц 2016 елныц 3 октябрендэге 2-|4 санлы d(ир
СаЛЫМЫ ТУРЫНДа)) Карарына Yзгэрешлер hэм остэмэлэр кертергэ (Коек Ерыкса
авыл щирлеге Советыныц 28.0],20]17 ел JVc2-21, 24.07.2018 ел, J\Ъ1-35
карарлары редакциясендэ) :

- 1 ПУнкТныц 1 пунктчасындагы 2 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян
итэргэ: -

((-ТОРаК фОнды hэм торак-коммуналь комплексныц инженерлык
инфраструктурасы объектлары белэн шогыльланyче (торак фондына hэм
ТОрак-коммуналь комплексныц инженерлык инфраструктурасы объектларына
ТУРЫ КИЛМИ ТОрГан объектка туры килэ торган щир кишарлегенэ хокуктан
ТЫШ) ЯКИ Торак тозелеше очен сатып алынган (эшкуарлык эшчэнлегендэ
кУлЛаНыла торган индивидуаль торак тозелеше очен сатып алынган (бирелгэн)
я{ир кишэрлеклареннан тыш)) ;

* карарларныц 1 п.2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ баян итергэ]
(0, 1 В процент жир кишэрлекларен' куллану:
- ЭШМеКеРЛеК Эшчэнлегендэ фаЙдаланылмыЙ торган шэхси ху)ща_пык,

бакчачылык яки яшелчэчелек алып бuру очен сатып аJIынган (бирелган)
ЭШКУаРЛЫК ЭШЧЭНЛеГенДЭ, шулаЙ ук (гражданнарныц Yз ихтыяп(лары очен
бакчачылык hэм яшелчачелек белэн,Iтrогылълэнyлэрен алып бuру hэм Россия
Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлэр KepTy турында) 2017
еЛНыЦ 29 иЮлендоге 2l7-ФЗ номерлы Федераль законда каралган гомуми
билгелэнештоге щир кишэрлеклэрендэ гомуми кулланылыштагы щир
кишэрлеклэре) ;



2. олеге карарны хокукый акт текстын <Нократ>> (<Вятка>) район
газетасында, Татарстан Республикасы Nl[амадыш муниципалъ районы авыл
щирлеге росми сайтъiныц тиешле булегенде, Татарстан Республикасы
N4униципаль берэмлекларе порталында <<Интернет>> мэьлYмат-
телекомМуникациЯ челтэреНдэ http://mamadYsh.tatarstan.ru веб-адресы буенча
hэм Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэьлYмат порт€Lлында
(pravo.tatarstan.ru) урнаштьiру юлы белэн, Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципалЬ районьт Ф.Р.Шэйхетдинов авыл щирлеге Уставы белен
билгелэнгэн тэртип нигезендо, бастырып чыгарга.

3. Элеге караР YЗ гамэллэрен 2020 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка
килгон хокук монэсэбэтлэренэ карата тарата дип билгелэргэ.

4. олеге карарныц Yтэлешен тикшереп торуны N{амадыш муницип€шь
районы Коек Ерыкса авыл }кирлеге башлыгы и.п. Ф.Р.Шэйхетдиновка
йоклэрга.

Башлык,
N4амадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл }цирлеге Советы Рэисе Ф.Р.Шэйхетдинов


