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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Советыньщ 2006 
елньщ 19 маендагы «Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль 
районыньщ муниципаль казнасы 
турындагы Нигезлэмэне раслау 
хакында»гы 71 нче номерлы карарына 
узгэрешлэр керту турында

Карарны норматив хокукый актларга туры китерелу белэн бэйле рэвештэ, 
Элмэт муниципаль районыньщ контроль-хисап палатасы тарафыннан уткэрелгэн 
«2017-2019 елларда муниципаль торак фонды белэн идарэ иту Иэм эш иту тэртибен 
саклау» аналитик чараларын исэпкэ алып, «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 06 октябрендэге 131-03 
номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Уставы, «Элмэт муниципаль районыньщ Торак сэясэте hэм торак-коммуналь 
хуж;алык департаменты» муниципаль автоном учреждениесе Уставы, Элмэт 
муниципаль районыньщ Ж^ир Иэм милек менэсэбэтлэре палатасы турында 
Нигезлэмэ, Россия Федерациясе Торак кодексыньщ 2 статьясы нигезендэ

Элмэт муниципаль районы Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Советыньщ 2006 
елньщ 19 маендагы «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ 
муниципаль казнасы турындагы Нигезлэмэне раслау хакында»гы 71 нче номерлы 
карарына (Элмэт муниципаль районы Советыньщ 2009 елньщ 22 январендэге 305 
номерлы карары белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) тубэндэге 
узгэрешлэрне кертергэ:

1.1 .«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ ж;ир Иэм милек 
менэсэбэтлэре палатасы» муниципаль учреждениесе (МУ) сузлэрен тиешле 
килешлэрдэ «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ жир Иэм 
мелкэт менэсэбэтлэре палатасы» карар Иэм кушымта тексты буенча 
алмаштырырга;

1.2. 1 булек «Гомуми нигезлэмэлэр» карарга кушымта:
1.2.1. 1.4 пунктта «Казна мелкэтен формалаштыру Иэм исэпкэ алу (реестр 

алып бару), тиешенчэ файдалануны, шул исэптэн район муниципаль казнасы 
мелкэтенэ хезмэт курсэтуне тикшереп тору» сузлэреннэн соц «торак фондыннан 
тыш» сузлэрен естэргэ;

1.2.2. тубэндэге эчтэлекле 1.5 пункт естэргэ:
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«1.5. «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц Торак сэясэте 
Иэм торак-коммуналь хужалыгы департаменты» муниципаль автоном учреждениесе 
Россия Федерациясенец гамэлдэге законнары кысаларында Иэм Элмэт муниципаль 
районы ж;ирле узидарэ органнарыньщ норматив хокукый актларында билгелэнгэн 
тэртиптэ тапшырылган мелкэтнец торышын, эчтэлеген, максатчан Иэм тиешенчэ 
файдаланылуын, муниципаль торак фондына хезмэт курсэтуен, шул исэптэн, 
тапшырылган мелкэтнец торышын тикшеруне Иэм шартнамэлэрнец шартлары 
утэуне гамэлгэ ашыра.

1.3. карарга кушымтаньщ «Муниципаль казнаны тэшкил итуче мелкэтне 
тоту» б булеге 6.3 пункты тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«6.3. Физик Иэм юридик затларга файдалануга тапшырылмаган районный 
муниципаль казна объектларын тотуны Иэм эксплуатациялэуне оештыру 
муниципаль мелкэт милекчесе тарафыннан тээмин ителэ»;

1.4. «Муниципаль казнаньщ сакланышын Иэм максатчан кулланылышын 
тикшереп тору» 8 булегендэ:

1.4.1. 8.1 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«8.1. 0ченче затларга билэугэ Иэм аннан файдалануга тапшырылган 

районныц муниципаль казнасы составына керэ торган мелкэтнеи сакланышын Иэм 
максатчан файдалануын тикшереп торуны, торак фондыннан тыш, «вэкалэтле 
орган» кулланучылар белэн тезелгэн шартнамэлэр шартлары нигезендэ гамэлгэ 
ашыра.»;

1.4.2. 8.2 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«8.2. «Вэкалэтле орган» контроль барышында тапшырылган мелкэтнец 

торышын Иэм торак фондыннан тыш кулланучылар белэн тезелгэн шартнамэлэрнец 
шартларын утэуне тикшерэ.».

2. Район Башкарма комитетыньщ хокук идарэсенэ (Ханнанова 0.Б.) элеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 
Иэм Элмэт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.

3. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны район Советыныц икътисадый 

усеш, торак-коммуналь хуж;алык Иэм муниципаль милек мэсьэлэлэре буенча даими

Муниципаль район Башлыг

комиссиясенэ йеклэргэ (За

Т.Д. Нагуманов


