
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАВЛИНСКОГО _  БАУЛЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ш В  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАШКАРМА КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

28.02.2020 ел Баулы шэИэре №36

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц 2019
елньщ 11 мартындагы 58нче
карары белэн расланган
«2019-2023 елларга Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль
районында кече Иэм урта
эшкуарлыкны устеру»
муниципаль программасына
узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ >к;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131 номерлы Федераль 
закон нигезендэ Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма 
комитеты

КАРАР ИТЭ:
1. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2019 елныц 11 

мартындагы 58нче карары белэн расланган «2019-2023 елларга Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районында кече Иэм урта эшкуарлыкны 

устеру» муниципаль программасына (алга таба -  Программа) тубэндэге 

узгэрешлэр Ьэм естэмэлэрне кертергэ:

Программага 1нче «2019-2023 елларга Баулы муниципаль районында кече 

Иэм урта эшкуарлыкны устеру буенча теп курсэткечлэр» кушымтасында 

тубэндэге таблицаны естэргэ::

«№
п/п

Максатчан
курсэткеч

База
курсэтке

че

Период, ел

курсэтке
ч

2019 2020 2021 2022 2023
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«№
п/п

Максатчан
курсэткеч

База
курсэтке

че

Период, ел

курсэтке
ч

2019 2020 2021 2022 2023

1. Баулы
муниципаль
районында
муниципаль
милек
исемлеклэренд 
э мелкэт 
объектлары 
саны ел саен 
10% тан да ким 
булмаган санга 
арту

22 22 24 26 28 30

1.1. Казнаныц дэулэт (муниципаль) милке объектлары

1.1.1 >Кир
участоклары 
(телэсэ кайсы 
билгелэнештэг 
е)

4 4 5 6 6 7

1.1.2 Авыл 
хуж;алыгы 
билгелэнешен 
дэге >к;ир 
участоклары

1.1.3 Кучемсез
мелкэтнен
бутэн
объектлары

4 4 4 5 5 6

1.1.4 Кучемсез
милек

1.2. Дэулэт (муниципаль) унитар предприятиелэренэ хуж;алык алып бару 
хокукында, дэулэт (муниципаль) учреждениелэренэ оператив идарэ хокукында 
беркетелгэн мелкэт

1.2.1 Кучемсез
милек

14 14 15 15 17 17

1.2.2 Кучемле милек »;
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«N2
п/п

Максатчан
курсэткеч

База
курсэтке

че

Период, ел

курсэтке
ч

2019 2020 2021 2022 2023

Программага 2нче «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районында кече Иэм урта эшкуарлыкны yCTePY «муниципаль 

программасыныц теп чаралары исемлеге» кушымтасында 9нчы пункттан соц 

тубэндэге эчтэлекле Юнчы пункт естэргэ;

«10. Исемлеккэ 
кертелгэн 
муниципаль 
милекне биру 
эшен
камиллэштеру

- Баулы
муниципаль районы 
КУЭ субъектларына 
мелкэти ярдэм 
курсэту елкэсендэ 
эшче теркем тезу;
- Татарстан 
Республикасы 
Баулы муниципаль 
районы муниципаль 
мелкэте 
исемлегенэ 
естэмэлэр керту 
ечен, КУЭ 
субъектларына 
биру ечен
билгелэнгэн еченче 
затлар
хокукларыннан 
ирекле булган 
муниципаль 
мелкэтне ачыклау;
- потенциаль 
арендаторларга 
милек турында 
мэгълумат биру, 
ш у л  ИС8ПТ8Н 

фотографиялэр, 
техник

«Татарстан 
Республикасы 
Баулы 
муниципаль 
районы Мелкэт 
Ьэм >н;ир 
менэсэбэтлэре 
палатасы» МКУ

Период 
барышын/]

Ж^ирле
бюджет
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документлар, 
шулай ук реклама 
характерындагы 
материаллар биру; 
-региональ hsM 
муниципаль 
массакулам 
мэгълумат 
чараларында Иэм 
Интернет челтэре 
мэгълумат- 
телекоммуникация 
сайтларында милек 
буенча КУЭ 
субъектлары ечен 
ел саен мэгълумати 
кампаниялэр 
уткэру;
- мелкэтне 
арендага биру 
буенча сэудэ уткэру 
турында карар 
кабул иткэндэ 
гариза принцибын 
куллану;
- КУЭ
субъектларына 
сатуларда катнашу 
Иэм сатулар 
уздырмыйча гына 
милекне биру 
процедуралары 
буенча методик 
материаллар эшлэу 
Иэм биру.

2. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Баулы муниципаль 

районы Башкарма комитеты >к;итэкчесенен икътисади усеш буенча

урынбасарына йеклэргэ.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;ит8кчесе И.И. Гозэеров


