
КАРАР 

Кама Тамагы муниципаль районы советы утырышы Татарстан 

Республикасы муниципаль районнары 

 

12 декабря 2018 елның                                                                       № 175 

 

 

Нигезләмә «гә үзгәрешләр кертү турында юбилярларны  

хөрмәтләү тәртибе турында Кама Тамагы муниципаль районы»  

Татарстан республикасы карары белән расланган  

Кама Тамагы муниципаль районы советы утырышы Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының "раслау турында"  

2016 ел, 26 декабрь, 77 нче карары юбилярлар һәм озак  

яшәүчеләр Исемлеге Кама Тамагы муниципаль районы 

2019 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Җыелма  

басмасы декабрь 2014 ел (V өлеш) 

 

Кама Тамагы муниципаль районы Уставы нигезендә, районның озак 

яшәүчеләренә социаль ярдәм күрсәтү максатыннан, пп башкаруында.4.2 п. 4 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2016 

елның 28 декабрендә кабул ителгән 77 нче Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы карар чыгарды: 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы юбилярларны 

хөрмәтләү тәртибе турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

1. Нигезләмә исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы юбилярларны һәм озак 

яшәүчеләрне – юбилярларны хөрмәтләү тәртибе турында Нигезләмә»; 

1.1. п. 1 өстәргә пунктчасы 1.3 киләсе эчтәлек: "юбилярларга 80 һәм 85 

яшькә җиткән гражданнар керә»;  

1.2. п. 4.2. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан Республикасы 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Кама 

Тамагы муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге финанс елы башланганчы 

ел саен районның шәһәр һәм авыл җирлекләре башлыклары белән алдан 

килешенгән озын гомерле юбилярлар һәм юбилярлар исемлеген әзерли, киләсе 

елда хөрмәтләнергә тиешле туган датасын күрсәтеп һәм 1 декабрьгә кадәр Кама 

Тамагы муниципаль районы башлыгына муниципаль район Советы раславына 

кертү өчен Әлеге исемлек киләсе елга район юбилярлары өчен истәлекле 

бүләкләр, открыткалар һәм адреслар санын билгели»; 

1.3. 6 пунктка түбәндәге эчтәлекле 6.3 пунктчасын кертергә: "Бер юбилярга 

бүлеп бирелә торган акчалар 100 сум 00 тиен тәшкил итә, алар котлау 

открыткалары һәм конверт сатып алуга күздә тотыла».  



1.4. 6.2 пунктчасы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «озак яшәүчегә - 

юбилярга истәлекле бер бүләк бәясе бер мең җиде йөз илле сум 00 тиен тәшкил 

итә». 

 

2. 2019 елга озын гомерле парлар исемлеген № 1 кушымта нигезендә 

расларга.  

 

3. 2019 елга юбилярлар исемлеген 2 нче кушымта нигезендә расларга.  

 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

район Советының социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә 

йөкләргә. 

 

 

 

Кама Тамагы Муниципаль Районы 

Башлыгы муниципаль районы,  

Совет рәисе Кама Тамагы  

Муниципаль Районы Кама Тамагы  

муниципаль районы Сәләмә:      П.Н. Лоханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


