Решение
2021 елның 21 апреле

Карар
Чистай шәһәре

№ 7/6

«Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районының
муниципаль милек реестры турында
Нигезләмәне раслау хакында»
2021 елның 3 февралендәге
5/1 номерлы карарына
үзгәрешләр кертү турында
Россия Федерациясе Икътисади үсеш министрлыгының «Муниципаль
мөлкәт реестрларының җирле үзидарә органнары алып бару тәртибен раслау
турында» 2011 елның 30 августындагы 424 номерлы боерыгы нигезендә,
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. «Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы муниципаль
районының муниципаль милек реестры турында Нигезләмәне раслау хакында»
2021 елның 3 февралендәге 5/1 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. 1.3 пунктындагы 3 абзацны яңа редакциядә бәян итәргә:
«-муниципаль районның муниципаль милкендәге күчемле мөлкәт, акцияләр,
хуҗалык җәмгыятенең яисә ширкәтнең устав (җыелма) капиталындагы
өлешләр (кертемнәр) йә күчемсез һәм күчемле әйберләргә карамаган башка
мөлкәт, аның бәясе муниципаль район Советы карары белән билгеләнгән
күләмнән артып китә, шулай ук автоном һәм бюджет муниципаль
учреждениеләренә беркетелгән һәм «Автономияле учреждениеләр турында»
2006 елның 3 ноябрендәге 174-ФЗ номерлы Федераль закон, «Коммерциягә
карамаган оешмалар турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә билгеләнгән аеруча кыйммәтле күчемле мөлкәт»;
1.2. 1.5 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«1.5. Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы
(алга таба Орган) Реестр төзи һәм алып бара»;
1.3. 2.1.2 пунктының 10 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«-күрсәтелгән мөлкәткә хокук барлыкка килгән норматив хокукый актның,
шартнамәнең яисә башка документның тиешле реестрдан (Россия Федерациясе

уйлап табулар дәүләт реестры, Россия Федерациясенең файдалы модельләр
дәүләт реестры, Россия Федерациясенең товар билгеләре һәм хезмәт күрсәтү
билгеләре дәүләт реестры һ.б.) яисә әлеге реквизитларны раслаучы бүтән
документ (документ атамасы, аның сериясе һәм номеры, бирү датасы һәм
документны биргән дәүләт органы (оешма) атамасы нигезендә реквизитлары.»;
1.4. 2 бүлектә «муниципаль берәмлек» сүзләрен һәм «муниципаль берәмлек»
сүзләрен тиешле килешләрдә тиешле килешләрдә «муниципаль район»
сүзләренә алмаштырырга.
2. Әлеге карарны «Чистай хәбәрләре» газетасында яисә Татарстан
Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталында (pravo.tatarstan.ru)
бастырып чыгарырга һәм Чистай муниципаль районының рәсми сайтында
www.chistopol.tatarstan.ru урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны законлылык, хокук
тәртибе һәм депутат эшчәнлеге мәсьәләләре буенча даими депутат
комиссиясенә йөкләргә.
Чистай муниципаль
районы башлыгы
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