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ОгерlцеТатарстан Республикасы
муниципЕ}ль районы Красный Бор авыл
п(ирлеге Советыныц (Щир с€UIымы
турында) 201_7 елныц 21 ноябрендэге
30-3 номерлы карарына yзгэрешлер
kepTy хакында

РОССия Федерациясе Салым кодексы нигезендэ, Татарстан Республикасы
Огерхqе муниципаль районы Красный Бор авыл щирлеге Советы к а р ар ит т е:

1. Татарстан Республикасы Огертqе муниципаль районы Красный Бор авыл
х(ирлеге Советыныц (Щир с€Lllымы турындD 2017 елныц 21 ноябрендэге 30_З
номерлы карарына ryбэндэге yзгэрешлэрЕе кертергэ:

1.1. 2нче олешнец оченче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итаргэ:
(- 0,ЗУо - торак фонды hэм торак-коммуналь комплексыныц инженерлык

инфраструктурасы объектлары билэгэн lд(ир кишэрлеклэренэ карата (торак фондына
hэм торак-коммун€lJIь комплексныц инженерлык инфраструктурасы объектларына
керми торган щир кишэрлегенэ хокук олешеннэн тыш яки торак тозелеше очен
СаТыП Еlлынган (бирелген) кучемсез милек объектларына (эшмэкэрлек эшIIэнлегендэ
кУлланыла торган шэхси торак тозелеше очен сатып €Lлынган (бирелгэн) тqир
кишэрлекJIареннэн тыш)>;

|.2. 2нче олешнец дуртенче абзацын ryбэндэге редакциrIдэ бэян итарга:
(- 0rЗУо ЭIпмэкэрлек эIIIIIанлегендэ кулланылмыЙ торган, шэхси ярдэмче

хУх(€Lлык €LiIып бuру, бакчачылык яки яшелчэчелек очен сатып ЕlJIынган (бирелгэн)
х{ир кишарлекJIэренэ, шулай ук 201-7 елныц 29 июлендаге "Гражданнар тарафыннан
yЗ ихТыях{lIары очен бакчачылык hэм яшелчачелек апып бару hэм Россия
Федерациясенец аерым закон актларына yзгарешлэр KepTy турында"гы 2|7-ФЗ
номерлы Федераль законда каралган" гомуми куллан,ылыштагы х(ир кишарлекJIэре
карата);

1.З. бнчы олештэ ((сЕtлым чоръD) сyзлqрен (хисап чоръD) сyзлэренэ
алмаштырырга.

2. Олеге карар расми басылып чыгарга тиетIт hэм Россия Федерациясе Салым
кодексы нормалары нигезендэ yз коченэ керэ.

З. Олеге карарны Татарстан Ресггубликасы Огерже муниципа_шь районыныц
<<Красный Бор авьш щирлеге)> муниципаль берэмлегенец мэьлlмат стендларында,



,}

татарстан Ресгryбликасы хокукый магълlматыныц расми портЕtJIында
(http:фravo.tatarstan.ru веб-ац},,есы буенча) hэм Татарстан Ресгryбликасы Огерще
МУниципапь ваЙоЕыныц рэсми сайтында (http://agryz.tataжtan.ru веб_адресы буенча)
бастырып чыгарырга (халыкка )циткерерга).

4. ЭЛеге карарныц yталешен контролъдэ тотуны Татарстан Ресгrубликасы
ОГеРХqе МУниципаль районы Красный Бор авыл щирлеге Советыныц Финанс-
бЮджет, соци€tлъ Законлылык hэм хокук тэртибе комиссиясена йоклэргэ.

Авыл хqирлеге башлыгы,
Совет рэисе А.н. лАзАрЕв


