
«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» 

муниципаль берәмлеге Советының 

КАРАРЫ 
 

«2019»  ел  26 февраля                                                                                 № 106  
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районы«шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы 

«муниципаль берәмлеге Советы карарына үзгәрешләр  

кертү турында» «Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон  

поселогы» Муниципаль берәмлек Советы карарына 

үзгәрешләр кертү турында Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  2018 ел, 30 июль, 78 нче  

карары. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы»  

Муниципаль берәмлекнең җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен раслау турында 2013 елның 25 ноябреннән №6. 

  

 

          Гамәлдәге муниципаль норматив хокукый актларга туры китерү 

максатларында, муниципаль берәмлек уставы нигезендә «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» 

Муниципаль берәмлек Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль берәмлек Советы карарына үзгәрешләр 

кертү турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2018 ел, 30 

июль, 78 нче карары. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль берәмлекнең җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау турында 2013 елның 25 ноябреннән 

№6. (алга таба-карар) үзгәрешләр кертергә: 

1) карар исемен «25.11.2013 ел, № 6 «сүзләрен «25.11.2013 ел, № 75/1» сүзләренә 

алмаштырырга»; 

2) карарның 1 пунктында «25.11.2013 ел, №6» сүзләрен «25.11.2013 ел, № 75/1» 

сүзләренә алмаштырырга. 

 

2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль берәмлек Советы карарына үзгәрешләр 



кертү турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2018 ел, 30 

июль, 78 нче карары. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль берәмлекнең җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау турында 2013 елның 25 ноябреннән 

№6. (алга таба-карар) үзгәрешләр кертергә: 

1) карар исемен «25.11.2013 ел, № 6 «сүзләрен «25.11.2013 ел, № 75/1» сүзләренә 

алмаштырырга»; 

2) карарның 1 пунктында «25.11.2013 ел, № 6 " сүзләрен «25.11.2013 ел, № 75/1» 

сүзләренә алмаштырырга. 

 

3. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль берәмлек Советы карарына үзгәрешләр 

һәм кушымталар кертү турында Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының  2018 елның 24 сентябрендәге 88 карары. «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» 

Муниципаль берәмлекнең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау 

турында 18.12.2013 ел, № 93. (алга таба-карар) үзгәрешләр кертергә: 

1) карар исемен «18.12.2013 ел, № 93» сүзләрен «25.11.2013 ел, № 75/1»  сүзләренә 

алмаштырырга»; 

2) карарның 1 пунктында «18.12.2013 ел, № 93»  сүзләрен «25.11.2013 ел,            

№ 75/1» сүзләренә алмаштырырга. 

 

4. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль берәмлек Советы карарына үзгәрешләр 

һәм кушымталар кертү турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  

2018 елның 24 сентябрендәге 88 карары. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль 

берәмлекнең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау турында 

18.12.2013 ел, № 93. (алга таба-карар) үзгәрешләр кертергә: 

1) карар исемен «18.12.2013 ел, № 93» сүзләрен «25.11.2013 ел, № 75/1»     

сүзләренә алмаштырырга»; 

2) карарның 1 пунктында «18.12.2013 ел, № 93»  сүзләрен «25.11.2013 ел,                   

№ 75/1» сүзләренә алмаштырырга. 

 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуын үз өстемә алам. 

 

«Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» 

муниципаль берәмлеге Башлыгы                                                   Н.Б.Ефимов 

 

 


