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Яр Чаллы шәһәре муниципаль милкенә
ия булу, аннан файдалану, идарә итү һәм
эш йөртү тәртибе турында Нигезләмәнең
19 бүлегенә үзгәрешләр кертү хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ санлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында» 2007 елның 24
июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә кече һәм
урта эшмәкәрлекне үстерү турында» Федераль закон»га һәм «Ярдәм алучы кече
һәм урта эшмәкәрлек субъектларының бердәм реестрын формалаштыру
максатларында Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү
турында Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 1 һәм 2
статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 8 июнендәге 169-ФЗ
номерлы Федераль закон, шәһәр Уставының 28 статьясы нигезендә
Шәһәр Советы
КАРАР бирде:
1. Шǝhǝр Советыныӊ 2007 елныӊ 4 октябрендǝге 25/5 номерлы Карары
белǝн расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль милкенә ия булу, аннан файдалану,
идарә итү һәм эш йөртү тәртибе турында Нигезләмәнең 19 бүлегенә (Шǝhǝр
Советыныӊ 2009 елныӊ 22 октябрендǝге 43/9, 2010 елныӊ 26 маендагы 50/8, 2011
елныӊ 15 декабрендǝге 15/9, 2012 елныӊ 20 апрелендǝге 18/8, 2015 елныӊ 15
апрелендǝге 39/11, 2018 елныӊ 21 февралендǝге 23/10, 2018 елныӊ 8 ноябрендǝге
27/11, 2019 елның 23 маендагы 31/7, 2020 елның 18 мартындагы 38/7 номерлы
Карарлары редакциясендǝ) түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ:
1)
исемдә «шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының»
сүзләреннән соң «шәхси эшмәкәрләр булмаган һәм «һөнәри керемгә салым» махсус
салым режимын кулланучы физик затларның» сүзләрен өстәргә;
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2) 98 пунктны яңа
редакциядә бәян итәргә: «98. Өченче затлар
хокукларыннан (хуҗалык алып бару хокукыннан, оператив идарә хокукыннан,
шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының, шәхси эшмәкәрләр булмаган
һәм «һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын кулланучы (алга таба «һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын кулланучы) физик затларның
мөлкәти хокукларыннан тыш) азат булган махсус салым режимын кулланучы
физик затлар, кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга, махсус салым
режимын кулланучы физик затларга муниципаль милек, шул исәптән җир
участоклары (шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, бакчачылык,
шәхси торак төзелеше өчен билгеләнгән җир участокларыннан тыш) исемлеген
(алга таба - Исемлек) формалаштыру, раслау, алып бару һәм мәҗбүри бастырып
чыгару һәм аңа үзгәрешләр кертү Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә
ашырыла.»;
3) 99 пунктның 1 пунктчасында «шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектларының» сүзләреннән соң «махсус салым режимын кулланучы физик
затларның» сүзләрен өстәргә;
4) 100 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә: «100. Муниципаль милек турында
белешмәләрне Исемлеккә кертү (шул исәптән ел саен өстәмә ясау), шулай ук
Исемлектән муниципаль милек турындагы белешмәләрне төшереп калдыру
Башкарма комитет инициативасы буенча исемлекне раслау турында яисә махсус
салым режимын кулланучы физик затлар һәм кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектларына (алга таба – Субъект) ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмалар
тәкъдимнәре нигезендә үзгәрешләр кертү турында Башкарма комитетның карары
белән гамәлгә ашырыла.».
2. Əлеге Карарның үтǝлешен контрольдә тотуны Шǝhǝр Советыныӊ социальикътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими комиссиясенǝ, Башкарма
комитет Җитәкчесе Ф.Ш. Салаховка йөкләргә.
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