
Гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 
максатларында муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə 
(оешмаларга) исемнəр бирү, аларның исемнəрен үзгəртү тəртибе 

турындагы нигезлəмəне раслау турында

 «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Түбəн Кама муниципаль районы Уставы нигезендə, дəүлəт, 
республика, муниципаль район һəм (яки) иҗтимагый мөнəсəбəтлəр үсешенə 
сизелерлек өлеш керткəн һəм уңай йогынты ясаган  күренекле гражданнар, оешмалар 
һəм тарихи вакыйгалар турында истəлеклəрне саклап калу максатларында, Түбəн 
Кама муниципаль районы Советы

КАРАР БИРƏ: 

1. Гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 
максатларында муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə (оешмаларга) 
исемнəр бирү, аларның исемнəрен үзгəртү тəртибе турындагы нигезлəмəне расларга 
(Кушымта) 

2. Түбəн Кама муниципаль районы Башкарма комитетына əлеге карар кабул 
ителгəн көннəн ике ай эчендə: 

Түбəн Кама муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы күренекле 
гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү турындагы 
материалларны карау комиссиясе составын төзү һəм раслау; 

Түбəн Кама муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы күренекле 
гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү турындагы 
материалларны карау комиссиясе турындагы Нигезлəмəне эшлəү һəм раслау;   

муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə (оешмаларга), 
гражданнарның, оешмаларның һəм тарихи вакыйгаларның истəлеген мəңгелəштерү 
максатларында   исемнəр бирү, аларның исемнəрен үзгəртү турында гариза 
(үтенечнамə) формасын эшлəргə һəм расларга.

3. Түбəн Кама муниципаль районы җирле үзидарə органнарына, гражданнар, 
оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү максатларында, 
муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə (оешмаларга) исемнəр бирү, 
аларның исемнəрен үзгəртү мəсьəлəлəрен хəл иткəндə, Түбəн Кама муниципаль 

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 

№ 65 28 сентябрь, 2018 ел 



2 

районы Башкарма комитеты каршындагы күренекле гражданнар, оешмалар һəм 
тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү турындагы материалларны карау 
комиссиясе белəн хезмəттəшлекне оештырырга.

4. Түбəн Кама муниципаль районы составына керүче җирлеклəрнең җирле
үзидарə органнарына тəкъдим итəргə:

муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə (оешмаларга)  гражданнар, 
оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү максатларында   исемнəр 
бирү, аларның исемнəрен үзгəртү тəртибе турында актлар чыгарганда,  əлеге 
карарның 1 пункты белəн расланган акт белəн каралган нигезлəмəлəргə таянып эш 
итəргə; 

Түбəн Кама муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы күренекле 
гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү турындагы 
материалларны карау комиссиясе белəн муниципальара килешүлəр нигезендə 
хезмəттəшлекне оештырырга.

5. Юридик затларга, оештыру-хокукый формаларына бəйсез рəвештə,
предприятиелəргə, учреждениелəргə, оешмаларга  күренекле гражданнар, оешмалар 
һəм тарихи вакыйгалар исемнəрен бирү мəсьəлəлəрен хəл иткəндə, муниципаль 
предприятиелəр, учреждениелəр (оешмалар) өчен    истəлеклəрне мəңгелəштерү 
күздə тотылган объектларны, шулай ук аларга күрсəтелгəн исемнəр бирү 
кагыйдəлəрен сайлау өлешендə əлеге карарның 1 пункты белəн расланган акт белəн 
каралган критерийларга таянып эшлəргə тəкъдим итəргə. 

6. Əлеге карарны Түбəн Кама муниципаль районы Уставының 76нчы
маддəсендə каралган тəртиптə бастырырга (халыкка игълан итəргə).

7. Əлеге карар, əлеге карарның 1 пункты, шулай ук 3,4,5 пунктлары белəн
расланган, гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 
максатларында, муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə (оешмаларга) 
исемнəр бирү, аларның исемнəрен үзгəртү тəртибе турындагы Нигезлəмəдəн тыш, 
Түбəн Кама муниципаль районы Уставының 76нчы маддəсендə каралган тəртиптə 
басылып чыккан (халыкка игълан ителгəн) көннəн үз көченə керə.

8. Əлеге карарның 1 пункты белəн, шулай ук 3,4.5 пунктлары белəн
расланган, гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 
максатларында муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə (оешмаларга) 
исемнəр бирү, аларның исемнəрен үзгəртү тəртибе турында нигезлəмə Түбəн Кама 
муниципаль районы Уставының 76нчы маддəсендə каралган тəртиптə рəсми 
басылып чыккан (халыкка игълан ителгəн) көннəн соң 60 көн эчендə үз көченə керə.

9. Əлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуны җирле үзидарə, регламент һəм
хокук тəртибе мəсьəлəлəре буенча даими комиссиягə йөклəргə.

Түбəн Кама муниципаль 
районы башлыгы   А.Р. Метшин 
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Кушымта
Түбəн Кама муниципаль районы 
Советы 
65нче номерлы карарына
28 сентябрь, 2018 ел

НИГЕЗЛƏМƏ
муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə (оешмаларга) исемнəр 

бирү, гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген 
мəңгелəштерү максатларында, аларның исемнəрен үзгəртү тəртибе

турында
1. Гомуми нигезлəмəлəр

1.1. Əлеге нигезлəмə муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə 
(оешмаларга)  исемнəр бирү, гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар 
истəлеген мəңгелəштерү максатларында, аларның исемнəрен үзгəртү  тəртибе 
турында əлеге нигезлəмə (алга таба – Нигезлəмə) Татарстан Республикасы Түбəн 
Кама муниципаль районы җирле үзидарə органнары тарафыннан (алга таба - 
муниципаль берəмлек) төзелгəн  муниципаль предприятиелəргə, учреждениелəргə 
(оешмаларга) əлеге затларның, вакыйгаларның исемнəрен бирү юлы белəн 
гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 
кагыйдəлəрен һəм тəртибен билгели  

1.2. Нигезлəмə җайга салмый торган мəсьəлəлəр:
муниципаль предприятиелəргə, граждан законнары талəплəре нигезендə, 

аларны төзегəндə исемнəр бирү;
          Ватанны саклаганда һəлак булучыларның истəлеген мəңгелəштерү 
максатларында, муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə исемнəрен 
бирү;

күренекле галимнəр истəлеген мəңгелəштерү максатларында, муниципаль 
предприятиелəрə һəм учреждениелəргə исемнəрен бирү;

күренекле гражданнар, оешмалар, тарихи вакыйгалар исемнəре бирелүгə 
бəйле рəвештə, муниципаль предприятиелəр һəм учреждениелəр (оешмалар) 
биналарында мемориаль (истəлекле) такта урнаштыру.

1.3. Сəяси репрессия корбаннары дип танылган затларның истəлеген 
мəңгелəштерү максатларында, муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə 
исемнəр бирү мəсьəлəлəрен Нигезлəмə белəн җайга салганда, «Сəяси репрессия 
корбаннарын реабилитациялəү турында " 1991 елның 18 октябрендəге 1761-1 
номерлы Россия Федерациясе Законы белəн билгелəнгəн нигезлəмəлəр исəпкə 
алына.

1.4. Муниципаль предприятиелəр һəм учреждениелəргə исемнəр бирү дəүлəт, 
республика, муниципаль берəмлек һəм (яки) иҗтимагый мөнəсəбəтлəр үсешенə 
сизелерлек өлеш керткəн һəм уңай йогынты ясаган күренекле гражданнар, 
оешмалар һəм тарихи вакыйгалар турында хəтерне саклау максатларында гамəлгə 
ашырыла.

1.5. Муниципаль предприятиелəр һəм учреждениелəргə исемнəр бирелə:
дəүлəт һəм (яисə) җəмгыять үсешенə, Россия Федерациясе һəм (яисə) 

Татарстан Республикасы үсешенə керткəн  зур өлешлəре  рəсми танылган яисə 
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 гомумтанылган  күренекле дəүлəт, сəяси һəм җəмəгать эшлеклелəре, башка     
гражданнар, оешмалар (тарихи вакыйгалар);

икътисад (шул исəптəн сəнəгать, авыл хуҗалыгы, төзелеш, торак-коммуналь 
хуҗалык һəм башка өлкəлəр), сəламəтлек саклау, мəдəният, спорт, сəнгать, белем 
бирү һəм мəгариф, социаль яклау, яшь буынны тəрбиялəү, муниципаль берəмлектə 
хəйрия эшчəнлеге үсешенə зур өлеш керткəн күренекле гражданнар;

муниципаль берəмлек составындагы  муниципаль берəмлеккə, җирлеккə 
(торак пунктка) яисə аларның халкына файда китергəн яисə муниципаль берəмлек 
каршында башка казанышлары булган, үзлəренең эшчəнлеклəре, казанышлары 
белəн танылган гражданнар;

хезмəт, иҗтимагый, һөнəри һəм башка эшчəнлеге муниципаль берəмлектəн 
читтə абруй һəм иҗтимагый танылу алган муниципаль берəмлектə туып-үскəн 
күренекле кешелəр;

муниципаль берəмлек үсешенə сизелерлек йогынты ясаган күренекле тарихи 
вакыйгалар;

муниципаль берəмлек үсешенə, аның абруен күтəрүгə зур өлеш керткəн 
күренекле оешмалар.

1.6. Муниципаль предприятиегə яки учреждениелəргə исем бирү турындагы 
карар Түбəн Кама муниципаль районы Башкарма комитеты карары белəн кабул 
ителə (алга таба — карар, Башкарма комитет).

Муниципаль предприятиегə яки учреждениелəргə исем бирүдəн баш тарту 
Башкарма комитет боерыгы белəн рəсмилəштерелə (алга таба — боерык).

1.7. Муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə исемнəр бирү 
буенча чараларны финанслау  муниципаль предприятиегə яки учреждениелəргə 
исем бирү турында үтенечнамə җибəргəн  инициатор хисабына башкарыла.

1.8. Муниципаль предприятие яки учреждениегə исем бирү муниципаль 
берəмлекнең əһəмиятле вакыйгасы булып тора,  шул уңайдан җирле үзидарə 
органнары һəм җəмəгатьчелек вəкиллəре катнашында тантаналы рəвештə чаралар 
оештырыла, матбугатта яктыртыла (башка гаммəви мəгълүмат чаралары).

1.9. Кабул ителгəн карарлар Татарстан Республикасы Түбəн Кама муниципаль 
районы Уставында каралган тəртиптə рəсми басылып чыгарга (халыкка игълан 
ителергə) тиеш.

2. Муниципаль предприятиелəр һəм учреждениелəргə исемнəр бирү
кагыйдəлəре

2.1. Муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə исемнəр бирү 
хəзерге заман рус əдəби теле нормаларын үтəп гамəлгə ашырылырга тиеш (татар 
телендə исем биргəндə - татар əдəби теле нормалары);
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2.2.  Ике яки берничə муниципаль предприятиегə яки учреждениелəргə 
бер исем бирү рөхсəт ителми.

2.3. Муниципаль предприятие һəм учреждениелəр исемнəрен үзгəртү ике яки 
аннан да күбрəк муниципаль предприятие яки учреждениелəргə хуҗалык яки башка 
эшчəнлек алып баруны кыенлаштыра торган бер үк затлар, оешмалар һəм тарихи 
вакыйгалар исемнəре бирелгəн очракта, шулай ук аерым муниципаль 
предприятиелəргə һəм учреждениелəргə элек бирелгəн (тарихи) исемнəрне кире 
кайтару максатларында үзгəртү рөхсəт ителə.

2.4. Нигезлəмəнең 1.5 пунктында күрсəтелгəн күренекле дəүлəт һəм җəмəгать 
эшлеклелəренең, башка затларның исемнəре күрсəтелгəн затлар вафатыннан соң 
муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə бирелə.

2.5. Муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə исемнəр бирү 
турында карар кабул иткəндə,  Нигезлəмəнең 1.5 пунктында күрсəтелгəн затларның 
якын туганнарының (алар булганда) муниципаль предприятие яки учреждениегə 
исем бирү юлы белəн хəтерне мəңгелəштерү мөмкинлеге турында     фикерлəре 
исəпкə алына.

2.6. Исемен мəңгелəштерергə тиешле əлеге вакыйганың яки затның əһəмиятен 
объектив бəялəү максатларында, предприятие һəм учреждениегə исемнəр бирү 
түбəндəге сроклардан иртəрəк булмаган вакытта гамəлгə ашырыла:

исеме мəңгелəштерелə торган затның үлеменнəн соң 5 ел узгач;
исем бирелə торган вакыйгадан соң10 ел узгач.
Əлеге пунктның беренче һəм икенче абзацларының нигезлəмəлəре 

предприятиелəргə һəм учреждениелəргə Советлар Союзы Геройлары, Россия 
Федерациясе Геройлары, Социалистик Хезмəт Геройлары, Россия Федерациясе 
Хезмəт Геройлары, Дан ордены белəн бүлəклəнгəн гражданнарга, «Ватан 
алдындагы казанышлар өчен» ордены белəн бүлəклəнгəн гражданнарга, «Татарстан 
Республикасы алдындагы казанышлар өчен» ордены белəн бүлəклəнгəн 
гражданнарга исем бирү очракларына кагылмый.

2.7. Исеме муниципаль предприятиегə яки учреждениелəргə бирү күздə 
тотылган гражданның туганнары күрсəтелгəн исем бирү инициативасы белəн чыга 
алмый.

3. Карарларны (боерыкларны) кабул итү тəртибе
3.1. Муниципаль предприятиелəр һəм учреждениелəрə исемнəр бирү 

инициаторлары булып дəүлəт хакимияте органнары, муниципаль берəмлекнең 
җирле үзидарə органнары, предприятиелəрнең, учреждениелəрнең, оешмаларның 
хезмəт коллективлары һəм иҗтимагый берлəшмəлəр, шулай ук 15 кешедəн дə ким 
булмаган гражданнарның инициативалы төркемнəре (алга таба — инициаторлар) 
тора ала. Инициативалы төркем катнашучылары саныннан яртысыннан да ким 
булмаган өлеше муниципаль берəмлек халкы булырга тиеш, аның составына 
Нигезлəмəнең 2.7 пунктында күрсəтелгəн затлар керергə тиеш түгел.

3.2. Инициаторлар Башкарма комитетка түбəндəге документларны 
тапшыралар:

1) муниципаль предприятиегə яисə учреждениелəргə исем бирүне нигезлəп
һəм шуның белəн  бəйле чараларны финанслау чыганаклары турында  бəян итеп,
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инициатор турында белешмəлəрне үз эченə алган гариза яки үтенечнамə (юридик 
затлар өчен - юридик зат исеме, юридик адрес һəм элемтə телефоны; физик затлар 
өчен - гражданнарның фамилиялəре, исемнəре, атасының исеме, яшəү урыны 
адреслары, паспорт мəгълүматлары, элемтə өчен телефоннар);

2) вакыйганың дөреслеген яки аның исеме мəңгелəштерелə торган затның 
(оешманың) казанышларын раслаучы архив яки башка документларның күчермəлəре 

3) исем бирелə торган муниципаль предприятие яки учреждение турында 
мəгълүмат белəн документлар,  шул исəптəн: 

 гамəлдəге исеме, урнашу урыны (адресы), юридик адресы;
җитəкченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, элемтə өчен мəгълүматлары;
 предприятие (учреждение) күренекле зат, оешма яки тарихи вакыйга исемен 

йөртергə лаеклы икəнен раслаучы мəгълүматлар; 
4) язма рəвештə белдерелгəн (ирекле рəвештə), инициатива белəн килешү яки 

килешмəү күздə тотылган, исем бирелергə тиешле муниципаль предприятие 
(учреждение, оешма) җитəкчесе фикере;

5) язма рəвештə белдерелгəн (ирекле рəвештə), инициатива белəн килешү яки 
килешмəү күздə тотылган, исем бирелергə тиешле муниципаль предприятиенең 
(учреждениенең, оешманың) вəкалəтле гамəлгə куючы вəкиле (милекче) фикере. 

3.3.    Башкарма комитет кергəн гаризаларны (үтенечнамəлəрне) һəм кушып 
бирелə торган материалларны теркəүне һəм исəпкə алуны гамəлгə ашыра, 
теркəлгəннəн соң 5 эш көне эчендə күрсəтелгəн документларны Түбəн Кама 
муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы күренекле гражданнар, 
оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү турындагы 
материалларны карау комиссиясенə җибəрə (алга таба — Комиссия).

3.4.     Башкарма комитетка тулы булмаган документлар кергəн очракта, яки 
документлар Нигезлəмəнең 3.2 пунктында билгелəнгəн талəплəргə туры килми 
икəн, күрсəтелгəн документлар кимчелеклəрне бетерү тəкъдиме белəн 
инициаторларга кире кайтарыла. Инициатор, күрсəтелгəн җитешсезлеклəрне 
бетергəннəн соң, гариза (үтенечнамə) белəн кабат мөрəҗəгать итəргə хокуклы. 

Шулай ук документлар инициаторга Нигезлəмəнең 3.10 пунктындагы икенче 
абзацында каралган нигезлəр буенча кире кайтарыла.

3.5.    Комиссия Башкарма комитет каршында төзелə. 
3.5.1. Комиссия составы һəм комиссия эшчəнлеген регламентлаштыручы 

Нигезлəмə Башкарма комитет тарафыннан раслана.
3.5.2. Комиссия составының өчтəн берен вазифаи затлар булмаган  

җəмəгатьчелек вəкиллəре, хезмəткəрлəр яки җирле үзидарə органнары 
хезмəткəрлəре тəшкил итəргə тиеш. 

3.5.3 Комиссия утырышлары эшендə инициаторлар (инициаторлар вəкиллəре) 
катнашу мөмкинлеге тəэмин ителергə тиеш.

3.5.4. Комиссиянең беренче утырышы Башкарма комитетта гариза 
(үтенечнамə) теркəлгəн көннəн соң 10 эш көненнəн дə соңга калмыйча үткəрелə. 
Комиссиянең йомгаклау утырышы Башкарма комитетта гариза (үтенечнамə)   
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теркəлгəн көннəн алып 25 календарь көннəн дə соңга калмыйча үткəрелə. 
Йомгаклау карары комиссиянең беренче утырышы барышында кабул ителергə 
мөмкин. Йомгаклау карарын кабул иткəндə, комиссия əгъзаларының расланган 
саныннан кимендə 50% булырга тиеш.

3.5.5. Кирəк булган очракта Комиссия үзенең Башкарма комитеты 
əгъзаларына һəм бүлекчəлəренə кирəкле оештыру, тикшерү яки башка чаралар 
үткəрү, шул исəптəн Нигезлəмəнең 1.5 пунктында күрсəтелгəн затларның 
якыннарының фикерлəрен исəпкə алу максатларында, муниципаль предприятиегə 
яисə учреждениегə исем бирү юлы белəн аларны мəңгелəштерү мөмкинлеге 
турында Нигезлəмəнең 2.5. пункты нигезендə, Нигезлəмəнең 3.5.1 пункты белəн 
расланган, акт белəн билгелəнгəн тəртиптə йөклəмəлəр бирə.

3.5.6. Муниципаль предприятие яки учреждение исеме аерым иҗтимагый 
əһəмияткə ия булган очракта, Комиссия Түбəн Кама муниципаль районы 
Башлыгына, законнарда каралган рəвешлəрдə, Түбəн Кама муниципаль районы 
халкының иҗтимагый фикерен өйрəнү буенча чаралар үткəрү турында тəкъдим 
кертə ала.

3.5.7. Кергəн документларны карап тикшерү нəтиҗəлəре буенча Комиссия, 
барлык булган материалларны кушып, Башкарма комитетның тармак структур 
бүлекчəсенə (кемгə каравына нигезлəнеп) комиссия утырышы үткəн көннəн соң 3 
эш көненнəн дə соңга калмыйча тапшырыла торган нəтиҗəлəрне рəсмилəштерə.

Комиссия бəялəмəсе карарлар (боерыклар) чыгарганда исəпкə алынырга тиеш. 
Комиссия йомгаклавында булган нəтиҗəлəлəр карарлар (боерыклар) чыгарганда 
мəҗбүри түгел.

3.6. Комиссия тарафыннан муниципаль предприятиегə яисə учреждениегə 
исем бирү мөмкинлеге турында Карар кабул ителгəн очракта, Башкарма 
комитетның тармак структур бүлекчəсе (кемгə каравына нигезлəнеп)  тарафыннан 
карар проекты əзерлəнə, ул кушымта белəн Башкарма комитет җитəкчесенə 
тапшырыла:

аңлатма язуы; 
Комиссия нəтиҗəсе; 
комиссия утырышы беркетмəсеннəн өземтə;
Нигезлəмəнең 3.2 пунктында күрсəтелгəн документлар.
3.7. Комиссия тарафыннан муниципаль предприятиегə яисə учреждениелəргə  

исем бирү өчен нигез юклыгы турында Карар кабул ителгəн очракта, шул ук 
вакытта инициатор каршы килмəсə, Башкарма комитет җитəкчесенə  Комиссия 
нəтиҗəсе белəн боерык проекты тапшырыла.

3.8. Инициаторлар муниципаль предприятиегə яисə учреждениегə исем бирү 
өчен нигезлəр юклыгы турында Комиссия карары белəн риза булмаган очракта, 
Башкарма комитет Җитəкчесенə,  инициаторның язма рəвештə (ирекле рəвештə) 
каршы килүлəрен теркəп,  нигезлəмəлəрнең 3.6, 3.7 пунктларында күрсəтелгəн 
документлар тапшырыла.
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3.9. Карар (боерык) Башкарма комитетта гаризаны (үтенечнамəне) теркəгəн 
көннəн соң 30 календарь көннəн артмаган вакытта кабул ителə (имзалана).

Нигезлəмəнең 3.5.6 пунктында каралган чараларны үткəрү турында Карар 
кабул ителгəн очракта, əлеге срок 15 календарь көнгə озайтылырга мөмкин.

3.10. Боерык кабул ителгəн очракта, Башкарма комитет 3 эш көне дəвамында 
инициаторга кабул ителгəн карар турында хəбəрнамə җибəрə. 

Баш тарткан очракта, шул ук мəсьəлə буенча кабат гариза (үтенечнамə) белəн 
инициатор Башкарма комитетка 5 елдан соң да иртəрəк түгел мөрəҗəгать итəргə 
хокуклы.

4. Муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə исемнəр бирү 
турында муниципаль хокукый актларны гамəлгə ашыру. Хокук 
куллану практикасында барлыкка килгəн бəхəслəрне һəм 
каршылыкларны җайга салу

4.1. Муниципаль предприятиелəргə һəм учреждениелəргə исемнəр бирү 
чараларына чыгымнар, Нигезлəмəнең 1.7 пунктында билгелəнгəн талəплəрне исəпкə 
алып, муниципаль берəмлек бюджеты, юридик затлар, оешмалар һəм законнар 
белəн тыелмаган башка чыганаклардан гамəлгə ашырыла ала.

4.2. Нигезлəмə үтəлгəндə барлыкка килергə мөмкин булган бəхəслəр һəм 
каршылыклар сөйлəшүлəр юлы белəн яки законда билгелəнгəн тəртиптə хəл ителə.

Түбəн Кама муниципаль районы
 Башлыгы урынбасары       Э.Р. Долотказина 




