
Түбəн Кама муниципаль районы Советының 2016 елның 11 ноябрендəге 
62нче номерлы «2016-2021 елларга һəм 2030 елга кадəрге план чорына 

Татарстан Республикасы Түбəн Кама муниципаль районының социаль-
икътисадый үсеш стратегиясен раслау турында»гы  карарына кертелə 

торган үзгəрешлəр. 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 
Федерациясендə стратегик планлаштыру турында» 2014 елның 28 июнендəге 172-
ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарə турында» 
2004 елның 28 июлендəге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 
Татарстан Республикасы «Түбəн Кама муниципаль районы» муниципаль берəмлеге 
Уставы нигезендə, Түбəн Кама муниципаль районы Советы

КАРАР БИРƏ: 

1. Түбəн Кама муниципаль районы Советының «2016-2021 елларга һəм 2030 
елга кадəрге план чорына Татарстан Республикасы Түбəн Кама муниципаль 
районының социаль-икътисадый үсеш стратегиясен раслау турында " 2016 елның 11 
ноябрендəге 62 номерлы карарына (алга таба «Стратегия») түбəндəге үзгəрешлəр 
кертергə:

 Стратегиянең 2.3 бүлегендəге 2.3 пунктында, 12нче абзацтан соң түбəндəге 
эчтəлекле сүзлəр белəн тулыландырырга:

«Рекреация кеше тормышының нормаль шартына əверелə, киеренкелекне 
компенсациялəү чарасы, эшкə сəлəтлелекне торгызу чарасы һəм җитештерүнең үзен 
дəвам итү шарты булып торган эшчəнлекнең шундый сайлау төренə керə.   

Аның төп бурычы – җəмгыятьнең һəр əгъзасының физик һəм психик көчен 
торгызу һəм үстерү, аның рухи дөньясын төрле яклап үстерү. Шул ук вакытта, иң 
беренче чиратта канəгатьлəндерелергə тиешле иң зур ихтыяҗ - кешенең рухи 
дөньясын, аның иҗади сəлəтлəрен үстерү.
Җəмгыятьнең рекреацион ихтыяҗлары - аның иҗтимагый-хезмəт һəм иҗтимагый-
мəдəни потенциалын гади һəм киңəйтелгəн кабатлауга ихтыяҗ. Шундый    
«кызыклы» объектларның берсе «Күзəтү тəгəрмəче» инвестицион проекты булырга 
тиеш.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

С О В Е Т  
Нижнекамского муниципального района 

423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 

факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Түбән Кама муниципаль районы 
С О В Е Т Ы 

423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 

факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 

Р Е Ш Е Н И Е К А Р А Р 
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«Күзəтү тəгəрмəче» — Түбəн Кама шəһəренең социаль əһəмиятле мəдəни-
икътисади үсеш объекты. Яңа проект туристларны җəлеп итү өчен якорь урынына 
əверелергə мөмкин.

Аттракционны «Гаилə» паркы территориясендə урнаштыру күздə тотыла, ул 
шəһəр ландшафтына бик яхшы «туры килə» — ул урбанизациядə заманча юнəлеш, 
яңа объектлар органик рəвештə шəһəрнең архитектура ансамбленə туры килə, бу 
аны туризм күзлегеннəн кызыклырак  итə.»
Кушымта нигезендə, Стратегиягə кушымтаны 2.3.1 юллары белəн тулыландырырга  

2. Əлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуны социаль-икътисадый үсеш, 
бюджет-финанс мəсьəлəлəре һəм муниципаль милек буенча даими комиссиягə 
йөклəргə.

Түбəн Кама муниципаль 
районы Башлыгы А.Р. Метшин 
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Кушымта
Түбəн Кама муниципаль районы
Советының
64нче  номерлы карарына
28 сентябрь, 2018 ел 

Түбəн Кама муниципаль районы Советының 2016 елның 11 ноябрендəге 62нче 
номерлы «2016-2021 елларга һəм 2030 елга кадəрге план чорына Татарстан 
Республикасы Түбəн Кама муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш 
стратегиясен раслау турында»гы  карары кушымтасына кертелə торган үзгəрешлəр.

т/с

Төп чаралар 
исемлеге

Җаваплы
башкаручы, 
башкаручы-
лар

Гамəлгə 

ашыру
чоры 

Көтелгəн 
нəтиҗəлəр

Программа 
исеме 
(ярдəмче 
программа-
лар)

2.3.1 Инвесторны 
«Күзəтү 
тəгəрмəче» 
проектын 
тормышка 
ашыруга 
җəлеп итү

Түбəн Кама 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты

2018-2019 

еллар 
Аның төп 
бурычы – 
җəмгыятьнең 
һəр əгъзасының 
физик һəм 
психик көчен 
торгызу һəм 
үстерү, аның 
рухи дөньясын 
төрле яклап 
үстерү. Шул ук 
вакытта, иң 
беренче чиратта 
канəгатьлəндере
лергə тиешле иң 
зур ихтыяҗ - 
кешенең рухи 
дөньясын, аның 
иҗади 
сəлəтлəрен 
үстерү.
Җəмгыятьнең 
рекреацион 
ихтыяҗлары - 
аның 
иҗтимагый 
хезмəт һəм
 

Дəүлəт-
шəхси  
партнерлык 
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Түбəн Кама муниципаль районы
Башлыгы урынбасары    Э.Р. Долотказина 

П

иҗтимагый-
мəдəни 
потенциалын 
гади һəм 
киңəйтелгəн 
кабатлауга 
ихтыяҗ.




