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Эгсрже шэИэре № 4 С-Л

2020 елга Эгерже муниципаль районы
муниципаль мелкэтен
хосусыйлаштыруньщ Фараз планын 
(программасын) раслау турында

«Россия Ф едерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Ф едераль закон, «Дэулэт Ьэм 
муниципаль милекне хосусыйлаш тыру турында» 2001 елньщ 21 декабрендэге 178- 
ФЗ номерлы Ф едераль закон нигезендэ, Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Куш ымтадагы 2020 елга Татарстан Республикасы «Эгерже муниципаль 
районы» муниципаль берэмлегенец муниципаль мелкэтен хосусыйлаштыруныц 
фараз планын (программасын) расларга.

2. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц М елкэт Иэм жир 
монэсэбэтлэре палатасына федераль законнар нигезендэ 2020 елга «Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец муниципаль 
милкен хосусыйлаш тыруныц Фараз планын (программасын) тормыш ка ашыруны 
тээмин итэргэ.

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц рэсми 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) Ьэм Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районыныц рэсми сайтында (http://agryz.tatarstan.ru) бастырып 
чыгарырга (халыкка житкерергэ).

4. Элеге карарныц утзлеш ен Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы Советыныц Д и р  11эм милек монэсэбэтлэре, экология, табигый ресурслар 
Ьэм аграр мэсьэлэлэр буенча Даими комитетына йоклэргэ.

М униципаль район Башл
Совет Рэисе В.В. МАКАРОВ

http://pravo.tatarstan.ru
http://agryz.tatarstan.ru


Расланган
Татарстан Республикасы 
Эгерже 1муниципаль районы 
Советы карары белэн

2020 елга
«Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы» 

муниципаль берэмлеге муниципаль мелкэтен 
ХОСУСЫ ЙЛАШ ТЫ РУНЬЩ  ФАРАЗ ПЛАНЫ (ПРОГРАМ М АСЫ )

I елеш. 2020 елга муниципаль милекне хосусыйлаш тыру бурычлары

2020 елга муниципаль милекне хосусыйлаш тыруныц фараз планы (программасы) 
(алга таба -  хосусыйлаш тыруныц фараз планы) «Дэулэт Ьэм муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру турында» 2001 елныц 21 декабрендэге 178-ФЗ номерлы Федераль 
закон, «Россия Ф едерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Ф едераль закон, «Дэулэт 
яисэ муниципаль милектэ булган Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары 
арендага ала торган молкэтне читлэш теру узенчэлеклэре турында Ьэм Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына узгэреш лэр керту хакында» 2008 елныц 22 
июлендэге 159-ФЗ номерлы федераль закон, Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Советыныц 2014 елныц 13 октябрендэге 35-1 номерлы карары 
белэн расланган «Эгерже муниципаль районыныц М елкэт Ьэм жир монэсэбэтлэре 
палатасы турында Нигезлэмэ» нигезендэ эшлэнде.

М униципаль милек белэн идарэ итунец базар икътисады шартларында 
формалаша торган система олеше буларак, 2020 елда муниципаль милекне 
хосусыйлаштыруныц теп бурычлары булып «Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы» муниципаль берэмлеге жирле узидарэ органнары 
функциялэрен Ьэм бурычларын тээмин иту очен файдаланылмый торган 
муниципаль милекне хосусыйлаштыру исэбенэ муниципаль милек структурасын 
оптимальлэштеру, шулай ук «Дэулэт Ьэм муниципаль милекне хосусыйлаштыру 
турында» 2001 елныц 21 декабрендэге 178-ФЗ номерлы федераль закон, «Дэулэт 
яисэ муниципаль милектэ булган Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары 
арендага ала торган молкэтне читлэштеру узенчэлеклэре Ьэм Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына узгэреш лэр керту турында»гы 2008 елныц 
22 июлендэге 159-ФЗ номерлы Федераль закон талэплэрен тормыш ка ашыру тора. 

2020 елда хосусыйлаш тыруныц теп максатлары булып тора:
- муниципаль мелкэтне хосусыйлаштырудан район бюджетына салым булмаган 

керемнэр кертуне тээмин иту;



- бюджетньщ керем елеш ен арттыру;
- молкэтне карап тотуга район бюджетыннан чыгымнарны кимету. 

Хосусыйлаштыру процессы нэтижэсендэ “Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы” муниципаль берэмлеге икътисадында структур узгэРешлэР 
кетелми, ченки хосусыйлаш тыру ©чен тэкъдим ителгэн торак булмаган бинада 
милекче алышынганда муниципаль берэмлектэге икътисади вэзгыятькэ сизелерлек 
йогынты ясарга сэлэтле производство булдырылмый.
Хосусыйлаш тыруныц фараз планы (программасы) нигезендэ сатуга 
планлаштырылган барлык объектларныц якынча бэясе базар бэясен уткэру юлы 
белэн тогэллэш терелергэ тиеш.
2020 елда хосусыйлаш тыру планлаштырыла торган мелкэт исемлеге муниципаль 
милек структурасын алга таба оптимальлэштеруне исэпкэ алып тулыландырылырга 
момкин.
II олеш. 2020 елда аны хосусыйлаш тыру планлаш тырылган Татарстан Республикасы 

"Эгерже муниципаль районы" муниципаль берэмлеге муниципаль мелкэте

№ объект адрес Хосусыйлашт 
ыру ысулы

рсалнзацинн
ец

фаразланган
вакыты

искармэ

1 MITSUBISHI LANCER 
автомобиле 1.6, идеи.

№ (VIN) 
JMBSNCS3A7U004581, 

кемеш твсендэ

МБУК 
Эгерже ЦКС 
карамагында

ачык аукцион 2 квартал Билгелэнеше
буенча

файдаланылмый

2 Торак булмаган бина 1 
катлы.

Татарстан 
Республикасы 

, Эгерже ш, 
Заводская ур. 

31Г

ачык аукцион
3 квартал

Билгелэнеше
буенча
фай даланыл м ый

3 ТО пункты, 1 катлы.

Республика 
Татарстан 
Эгерже ш, 

Заводская ур. 
31Г

ачык аукцион 3 квартал Билгелэнеше
буенча
файдаланылмый


