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           КАРАР 

Түбән Кама шәһәр Советының  
кайбер карарларына үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 43 статьясы 
нигезендә Түбән Кама шәһәр Советы 

 

 

КАРАР БИРӘ: 
 

1. 2018 елның 28 ноябрендә кабул ителгән Түбән Кама шәһәр Советының 
«Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына 
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы Түбән Кама шәһәре башкарма комитеты вәкаләтләре өлешен 
тапшыру турында Килешүне раслау турында» 46 нчы номерлы карарына түбәндәге 
үзгәрешләр кертергә.  

Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү буенча Түбән Кама шәһәре башкарма комитеты вәкаләтләре 
өлешен тапшыру турында Килешүнең 4.1 пунктындагы 1 абзацын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«4.1. Әлеге Килешү рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан ителгәннән 
соң) үз көченә керә.» 

2. 2019 елның 14 мартында кабул ителгән Түбән Кама шәһәр Советының 
«Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына 
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы Түбән Кама шәһәре башкарма комитеты вәкаләтләре өлешен 
тапшыру турында 2018 елның 28 ноябрендәге Килешүгә үзгәрешләр кертү турында 
Килешүне раслау турында» 12 нче номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына 
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы Түбән Кама шәһәре башкарма комитеты вәкаләтләре өлешен 
тапшыру турында 2018 елның 28 ноябрендәге Килешүгә үзгәрешләр кертү турында 
Килешүнең 2 бүлегенең 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге Килешү рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан ителгәннән соң) 
үз көченә керә.». 

3. Әлеге карарны гаммәви мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга. 



4.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Түбән Кама шәһәр Советы 
регламенты, җирле үзидарә һәм депутат этикасы мәсьәләләре буенча даими комиссиягә 
йөкләргә. 

Түбән Кама шәһәре Мэры                                                                                  А.Р. Метшин                                                                
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