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Бехтерев авыл җирлеге Советының 2016 елның 3 февралендәге 25 номерлы 

"җирле үзидарә органнары вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны 

тапшыру турында" карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 Алабуга муниципаль районы җирлекләре үзидарә органнары  

Алабуга муниципаль районы җирле үзидарә органнарына» 

      «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 15 

статьясындагы 4 өлеше, Алабуга муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары белән җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча 

вәкаләтләрне тапшыру (кабул итү) турында килешүләр төзү тәртибе, 

Бехтерев авыл җирлеге Советы тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү буенча вәкаләтләрне тапшыру (кабул итү) турында килешүләр төзү 

тәртибе нигезендә, Бехтерев авыл җирлеге Советы 

 

Карар: 

 

 1. Бехтерев авыл җирлеге Советының 2016 елның 3 февралендәге 25 

номерлы " Алабуга муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны Алабуга муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарына тапшыру турында» карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:: 

 1.1. 1.2 Пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1.2. Җирлекнең муниципаль милкендәге мөлкәтенә ия булу, файдалану һәм 

эш итү өлешендә: 

1.2.1. муниципаль казнаны Формалаштыру һәм исәпкә алу тәртибен билгеләү 

(норматив-хокукый җайга салу авыл җирлеге тарафыннан гамәлгә ашырыла); 

1.2. сатуларда сату өчен тәкъдим ителә торган һәм читләштерелергә тиешле 

күчемсез милек объектлары исемлеген раслау; 

1.2.3. җирлек милкендә булган хосусыйлаштырыла торган мөлкәтнең 

фаразланган планын һәм аның үтәлеше турында хисап әзерләү; 

1.2.4. җирлек милкендә булган торак урыннарны һәм башка муниципаль 

милекне хосусыйлаштыруны гамәлгә ашыру; 

1.2.6.  муниципаль милек реестрын алып бару; 

1.2.7. казна авыл җирлеге милкен исәпкә алу; 



1.2.8. авыл җирлеге милкенә муниципаль милек хокукын дәүләт теркәве өчен 

кирәкле чараларны гамәлгә ашыру; 

1.2.9. мөлкәт хуҗасы йөкләмәсе буенча муниципаль милекне сату буенча 

карарлар кабул итү һәм килешүләр рәсмиләштерү; 

1.2.10. муниципаль мөлкәтне арендалы файдалануга, оператив идарәгә, 

хуҗалык алып баруга, түләүсез файдалануга һәм милекче йөкләмәсе буенча 

концессиягә беркетү; 

1.2.11. муниципаль милекне федераль милеккә, Татарстан Республикасы 

милкенә, башка муниципаль берәмлекләрнең муниципаль милкенә һәм дини 

оешмаларга тапшыруны оештыру; 

1.2. милекчегә милек торышы турында мәгълүмат бирү. 

1.2.13. юдыргыч милекне, хуҗасыз милекне рәсмиләштерү; 

1.2.14. җирлек милкендә булган мөлкәтне исәптән төшерү буенча чараларны 

тормышка ашыру; 

1.2.15. җирлек милкендә булган, өченче затлар хокукларыннан (кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) азат булган һәм 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү өчен 

билгеләнгән мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып 

чыгару буенча чараларны гамәлгә ашыру». 

  1.2. 1.9 Пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1.9. Җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, аларның 

үтәлешен контрольдә тоту, әлеге кагыйдәләргә туры китереп, җирлек 

территориясен төзекләндерүне оештыру.: 

1.9.1 Җир, төзелеш һәм ремонт эшләрен башкаруга ордер әзерләү һәм бирү»; 

    2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 

          3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Председатель                                                                                   Н.В.Кусаев



  

 


