
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ РАЙОН СОВЕТЫ

КАРАР №14

III чакырылыш чираттан тыш утырышы Урыссу ш.т.п. "17" март 2020 ел

2020 елга Ютазы муниципаль районы 
муниципаль милеген хосусыйлаштыруныц 
прогноз планын (программасын) раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законный 14 статьясы, «Дэулэти Ьэм 
муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында» 21.12.2001 ел, № 178-ФЗ Федераль 
закон Ьэм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Советыныц 
30.05.2008 ел, № 115 карары белэн расланган «Татарстан Республикасы Ютазы 
муниципаль районы муниципаль милке белэн идарэ иту Ьэм эш иту тэртибе 
турында»гы Нигезлэмэ нигезендэ, «Ютазы муниципаль районы» муниципаль 
берэмлеге Уставыныц 78 сгатьясына нигезлэнеп, Татарстан Республикасы Ютазы 
муниципаль районы Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. Кушымта нигезендэ 2020 елга Ютазы муниципаль районыныц кучемсез 
муниципаль милекне хосусыйлаштыру Прогноз планын (программасын) расларга.

2. Ютазы муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре 
палатасына 2020 елга «Ютазы муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 
хосусыйлаштыру Прогноз планын (программасын) тормышка ашыруны тээмин 
итуне тэкъдим итэргэ.

3. Элеге карарны Ютазы муниципаль районыныц рэсми сайтында 
«Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Ьэм Татарстан Республикасы 
хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында урнаштыру юлы белэн бастырып 
чыгарырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны законлылык, регламент 
Ьэм жирлек Советлары белэн узара хезмэттэшлек буенча даими комиссиягэ 
йеклэргэ.

Ютазы муниципаль районы 
Башлыгы урынбасары 3. М. Эгълиева



Ютазы район Советы
карарына Кушымта
№___  « » 20 ел

2020 ел га "Ютазы муниципаль районы" 
мунициналь берэмлегенен муниципаль милекне 

ХОСУСЫЙЛАШТЫРУНЫЦ ФАРАЗ ПЛАНЫ (ПРОГРАММАСЫ)

I булек. 2020 елга муниципаль милекне хосусыйлаштыру бурычлары

2020 елга муниципаль милекне хосусыйлаштыруныц фараз планы (программасы) 
(алга таба текст буенча -  хосусыйлаштыруныц прогноз планы) «Дэулэти йэм муниципаль 
милекне хосусыйлаштыру турында» 21.12.2001 ел, № 178-ФЗ Федераль закон, «Россия 
Федерациясендэ жирле узпдарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 06.10.2003 
ел, № 131-ФЗ Федераль закон, «Россия Федерациясс субъектлары дэулэт милкендэ яисэ 
муниципаль милектэ булгап йэм кече йэм урта эшмэкэрлек субъектлары тарафыннан 
арендага алына торгам кучемсез милекне алу узенчэлеклэре Ьэм Россия Федерациясенен 
аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында»» 22.07.2008 ел, № 159-ФЗ Федераль 
закон. Татарстан Республикасы Ютазы районы Сонетыныц 2008 елнын 30 маендагы 
карары белзн расланган "Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы муниципаль 
милке белэн эш иту тэртибе" турындагы № 115 Нпгезлэмэгэ нигезлэнеп эшлэнде.

Муниципаль милек белзн идарэ итунец базар пкътисады шартларында формалаша 
торган система олеше булар. к. 2020 елда муниципаль милекне хосусыйлаштыруныц топ 
бурычлары «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 
жирле узидарэ органнары функциялэрен Ьэм бурычларын тээмин иту ечен 
файдаланылмый торган мгнпципаль милек структурасын оптимальлэштеру, шулай ук 
«дэулэт йэм муниципаль ммлекпе хосусыйлаштыру турында» 159-ФЗ номерлы федераль 
закон, 2008 елнын 22 шстшдоге 159-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе субъектлары 
дэулэт милкендэге яки муниципаль милектэге йэм кече йэм урта эшкуарлык субъектлары 
тарафыннан арендага алый:: '‘.'орган кучемсез милекне читлэштеру узенчэлеклэре турында 
йэм Россия Федерациясенен аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында" гы 
Федераль закон талэплэреи ; мышка ашыру.

2020 елда хосусыйлап • ’руньщ топ максатлары булып тора:
- муниципал!, миле ’ хосусыйлаиггырудан район бюджетына салым булмаган 

керемнэр кертуие тээмин |!
- бюджетным керем о. ■ешеп арттыру;
- милекне карам тотута район бюджетыннан чьиа тмнарны кимету.
«Татарстан Республик.; i.i Ютазы муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 

икътисадында хосусыйлашгыоу процессы нэтижэссндэ структур узгэрешлэр тубэндэге 
сэбэплэр аркасында котел

- торак булмаган о т  хосусыйлаштыру ечен тэкъдим ителгэн объектта милекче 
алышынганда муниципаль о.ромлектэге икътисади хэлгэ сизелерлек йогынты ясый ала 
торган производство урна и г; зрылмый.;

Милекне сату xncaoi ' ль район бюджетына якын'ьа__мец сум алу планлаштырыла.
Хосусыйлаштырх нып Фараз планы (программасы) нигезендэ сатуга 

планлаштырылган объе п.ш якынча бэясе базар бэясен уткэргэннэн соц 
тегэллэштерелергэ тиеш.



Хосусыйлаштыры.1!.! . шеище объектньщ фаразланган бэясе базарньщ килеп туган 
конъюнктурасыппап чьи ь омлэнэ.

2020 елда хосусьпУ: члыру планлаштырыла торгам мелкэт исемлеге муниципаль 
милек структурасыы ал: Г.: опгимальлэштеруне мсопкэ алып тулыландырылырга
мемкин.

II булек. «Татарстан Р<ч чо .тикаем Ютазы муниципаль районы» муниципаль 
берэмлегенец 2020 с. а > ••• • л> ллаштыру планлаттырыла торган муниципаль милке

№
т/б

объект адрес Хосусынла
штыру
ысулм

Фаразланган 
сату вакыты

Искэрм
э

1.

№1000 сам ;ы т о р а к

булмагап бнна Татарстан 
(билгелэнеше торак .’сспубликасы, 

булмагап бича. Ютазы 
тышкы стсналар муниципаль 

материалы: кирпеч). аТ 'Н Ы , Урыссу 
мэйданы 285.6 кв. м . ш;и. , Икмэк 

кадастр №16: 43: т ы к р . ,  1 
10010 1 2 6

ачык
аукцион 2 квартал


