
Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 
посёлка городского типа 

КАМСКОЕ УСТЬЕ 

Камско-Устьинского 
м униц ипа льн о го  р айон а   

 

 

 

Т А Т А Р С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  

Кама Тамагы 
м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы 
 

БАШКАРМА  

КОМИТЕТЫ 

ул.  Советска, 11 , пгт. Камское Устье, 422820 

тел. (884377) 2-19-40, 2-15-76,   факс: (884377)  2-14-76  
ОКПО 78692631,   ОГРН  1051651018484 

ИНН/КПП  1622004531/162201001 

  Совет урамы, 11,Кама Тамагы штп , 422820, 

тел. (884377)2-19-40, 2-15-76,  факс: (884377) 2-14-76 
ОКПО 78692631   ОГРН  1051651018484 

ИНН/КПП  1622004531/162201001 

 
 

                                                      

2018 ел, 8 октябрь                                                                      №62 

                                                                                  

                                                                                  

 2018 елның 19 июлендәге “2018-2035 

елларга ““Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлегенең 

социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү Программасын 

раслау турында”гы 5 номерлы 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының карарына үзгәрешләр 

кертү турында  

 

        2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль 

закон нигезендә, гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында, 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама 

Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты 

КАРАР  КЫЛДЫ: 

 

     2018 елның 19 июлендәге 5 номерлы “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының карары белән расланган 

“2018-2035 елларга ““Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлегенең социаль инфраструктурасының комплекслы үстерү 

Программасына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 



  

1) “халыкны социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин итүнең 

максатчан күрсәткечләре (индикаторлары)” юлыннан соң программа 

паспортын түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырырга: 

   

Социаль инфраструктура 

объектларын проектлау, төзү, 

реконструкцияләү буенча 

планлаштырылган чараларның 

(инвестицион проектларның) 

эреләндерелгән тасвирламасы 

 

  

Административ бинаны капиталь 

ремонтлау  - 2018 ел 

Китапханәнең капиталь ремонты -

2018 ел 

2018 елгы стадионның 2 чиратын 

төзү 

Профсоюз  урамы  буенча (2 йорт)-

2018-2019 еллар буенча 27 кв. йортта 

аренда торагы. 

2018-2022 елларда асфальт һәм вак 

ташлы һәм комлы катнашмалы  

өслекле юллар төзелеше. 

Җирле үзидарә бинасын капиталь 

ремонтлау – 2019 ел 

  

2) 1.4 пунктның 3 абзацында “муниципаль заказ формалаштыру” 

сүзләрен “муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр сатып алуларны гамәлгә ашыру” сүзләренә 

алмаштырырга, “максатчан” сүзен “Дәүләт, республика, муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен” сүзләренә алмаштырырга”; 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәренең рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз  өстемә алам. 

 

 

 

Җитәкчесе                                                                    И. Ф. Яруллин 

  

  

 

 

 

 

 

         



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


