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Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы һәм Түбән Кама муниципаль районы авыл 
җирлекләре җирле үзидарә органнарының   җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
буенча вәкаләтләре өлешен Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына 

тапшыру турында килешүләрне раслау хакында 
 
 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 стать-
ясындагы 4 өлеше нигезендә, Түбән Кама муниципаль районы Уставына таянып, 
Түбән Кама муниципаль районы Советы 

 
КАРАР БИРӘ: 
 
1. Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы Советы,  Афанас авыл җирлеге 

Советы, Елантау авыл җирлеге Советы, Каенлы авыл җирлеге Советы, Кармалы 
авыл җирлеге Советы, Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советы, Красный Ключ авыл 
җирлеге Советы, Майская Горка авыл җирлеге Советы, Макаровка авыл җирлеге 
Советы, Түбән Уратма авыл җирлеге Советы, Прости авыл җирлеге Советы, Сос-
новка авыл җирлеге Советы, Иске Чишмә авыл җирлеге Советы, Сухрау авыл 
җирлеге Советы, Ширәмәт авыл җирлеге Советы, Шәңгәлче авыл җирлеге 
Советының Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына җирле әһәмият-
тәге мәсьәләләрне хәл итү буенча югарыда күрсәтелгән җирлекләрнең җирле үзи-
дарә органнары вәкаләтләрен тапшыру турында тәкъдимен кабул итәргә. 

2. «Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районының «Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге 
Башкарма комитеты вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне раслау 
хакында» 2019 елның 27 февралендагы 9 номерлы, «Түбән Кама муниципаль 
районы Башкарма комитетына Афанас авыл җирлеге башкарма комитетының җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен тапшыру турында 
килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 02-04 номерлы, «Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетына Елантау авыл җирлеге башкарма 
комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен 
тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 41-84 



номерлы, «Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына Каенлы авыл 
җирлеге башкарма комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча 
вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 
мартындагы 2 номерлы, «Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына 
Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 
хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 
2019 елның 7 мартындагы 3 номерлы, «Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетына Кызыл Чапчак авыл җирлеге башкарма комитетының җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен тапшыру турында 
килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 4 номерлы, «Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетына Красный Ключ авыл җирлеге башкарма 
комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен 
тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 3 номерлы, 
«Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына Майская Горка авыл 
җирлеге башкарма комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча 
вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 
мартындагы 3 номерлы, «Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына 
Макаровка авыл җирлеге башкарма комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 
хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 
2019 елның 7 мартындагы 2 номерлы, «Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетына Түбән Уратма авыл җирлеге башкарма комитетының җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен тапшыру турында 
килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 2 номерлы, «Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетына Прости авыл җирлеге башкарма 
комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен 
тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 3 номерлы, 
«Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына Сосновка авыл җирлеге 
башкарма комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча 
вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 
мартындагы 4 номерлы, «Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына 
Иске Чишмә авыл җирлеге башкарма комитетының җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне 
раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 4 номерлы, «Түбән Кама муниципаль 
районы Башкарма комитетына Сухрау авыл җирлеге башкарма комитетының җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен тапшыру турында 
килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 3 номерлы, «Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетына Ширәмәт авыл җирлеге башкарма 
комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен 
тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 мартындагы 2 номерлы, 
«Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына Шәңгәлче авыл җирлеге 
башкарма комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча 
вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2019 елның 7 
мартындагы 4 номерлы килешүләрне расларга (теркәлә). 

3. Түбән Кама муниципаль районы җирле үзидарә органнары үз 
компетенциясе чикләрендә Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы һәм Түбән Кама 
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муниципаль районы авыл җирлекләре җирле үзидарә органнарының   җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләре өлешен Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетына тапшыру турында килешүләрне гамәлгә 
ашыру өчен норматив һәм норматив булмаган хокукый актлар билгеләргә һәм 
кулланырга хокуклы. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама муниципаль 
районы Башлыгы урынбасары Э.Р.Долотказинага йөкләргә. 

 
 
 
 
 Түбән Кама муниципаль  
районы Башлыгы                                                                                              А.Р.Метшин 
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