
  



Татарстан Республикасы  
Түбән Кама шәһәре 
Башкарма комитетының  
2019 елның 17-нче июль  
158-нче карары белән расланган  
1-нче кушымта 

 
 

Түбән Кама шәһәре территориясендә мемориаль такта (истәлекле билгеләр) 
урнаштыру тәртибе 

 
1.1. Түбән Кама шәһәрендә мемориаль такта (истәлекле билгеләр) урнаштыру 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Рес-публикасында 
мемориаль такта урнаштыру тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 
2002 елның 1 апрелендәге 163 нче номерлы карары белән билгеләнгән тәртиптә 
гамәлгә ашырыла. 

1.2. Вәкиллекле органның мемориаль такта кую өчен ризалыгын алу өчен 
инициатор Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасында мемориаль такта урнаштыру тәртибе турындагы нигезләмәне 
раслау хакында» 2002 елның 1 апрелендәге 163-нче номерлы карары белән 
күрсәтелгән түбәндәге  документларны Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре 
Башкарма комитетына тапшыра: 

мемориаль такта урнаштыру кирәклеген аңлаткан гариза (үтенечнамә); 
рәсми документлар нигезендә тулы биографик яки тарихи белешмә; 
вакыйганың дөреслеген яки аның исеме мәңгеләштерелә торган затның                    

казанышларын раслаучы архив һәм башка документларның күчермәләре; 
тиешле телләрдә бәян ителгән мемориаль такта тексты; 
мемориаль такта эскизы; 
мемориаль такта урнаштыру урыны турында мәгълүматлар (бина, интерьеры 

фотографияләре, мемориаль такта урнаштырылачак урын күрсәтелгән урын 
күрсәтелгән); 

тиешле торак-эксплуатация предприятиеләреннән документлар, әлеге бинада 
яшәү вакытын күрсәтеп, аның истәлеге мәңгеләштерелә; 

кулланучының яки йорт (бина) хуҗасының мемориаль такта кую өчен                
ризалыгы; 

проектлауга, истәлек тактасын әзерләү һәм билгеләү чыгымнарының гомуми 
сметасы һәм аны финанслау чыганаклары турында мәгълүматлар; 

мемориаль тактаның тантаналы ачылышын проектлау, әзерләү, билгеләү һәм 
тәэмин итү буенча чараларны түләү бурычы белән инициаторга гарантия хаты. 

1.3. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пункты нигезендә тәкъдим ителгән документлар 
алдан Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты 
каршындагы мемориаль такталар буенча комиссия (алга таба – Комиссия) 
тарафыннан карала). 



1.4. Комиссия кергән документларны карый һәм документлар кергән көннән 
алып бер ай эчендә мемориаль такта урнаштыру мөмкинлеге турында карар кабул 
итә. 

1.5. Комиссия тарафыннан мемориаль такта урнаштыру турында уңай карар 
кабул ителгән очракта, Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре Башкарма 
комитеты мондый карар кабул ителгән көннән бер ай эчендә тиешле карар проектын 
Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәр советына җибәрә. 

Проектка теркәлә: 
комиссия утырышы беркетмәсеннән беркетмә яки өземтә; 
мәңгеләштереләчәк вакыйга яки зат турында гомуми мәгълүматлар; 
мемориаль такта урнаштырылачак урын турында мәгълүмат; 
мемориаль такта проектлау, әзерләү һәм урнаштыру эшләрен финанслау 

чыганаклары турында белешмәләр; 
Комиссия тарафыннан тискәре карар кабул ителгән очракта, инициаторга бу 

турыда мондый карар кабул ителгән көннән башлап 15 көн эчендә хәбәр ителә. 
1.6. Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәр Советы мемориаль такта 

килештерү турында Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре Башкарма 
комитеты мемориаль такта килештерү турында карар кабул иткәннән соң, район 
башлыгы адресына инициаторы тәкъдим иткән документларны кушып мөрәҗәгать 
һәм Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәр Советының кабул ителгән карары 
белән мөрәҗәгать җибәрә. 

1.7. Район Башлыгы карар кабул иткәннән соң,  Татарстан Республикасы 
Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты документларны Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетына җибәрә.   



Татарстан Республикасы  
Түбән Кама шәһәре 
Башкарма комитетының  
2019 елның 17-нче июль  
158-нче карары белән расланган  
2-нче кушымта 

 
Комиссия составы 

 
Баландин  
Денис Иванович 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре Башкарма 
комитеты җитәкчесе, мемориаль такталар буенча               
комиссия рәисе; 

Бәдретдинов  
Илнар Наил улы 

- Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары; 

Фәретдинов  
Айдар Рафис улы 

- Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары – мәгариф идарәсе башлыгы; 

Нигъмәтҗанов  
Альфред Галим улы 

- Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары; 

Китанов  
Григорий Леонидович 

- ТР «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге Башлыгы киңәшчесе, сугыш һәм хезмәт              
ветераннары Советы рәисе; 

Ханов  
Фирдавис Гайнетҗан улы 
 

- ТР «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге Башлыгының архитектура һәм шәһәр төзе-
леше мәсьәләләре буенча киңәшчесе; 

Мөбарәкшина  
Гүзәл Мөхәррәм кызы 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль             
районы Башкарма комитетының мәдәният идарәсе 
башлыгы; 

Шәрифуллин  
Айрат Галиәскар улы 

- “Патриот” яшьләрне армиягә кадәр әзерләү үзәге              
директоры; 

Миңгәрәев  
Фәрид Камбәр улы 

- ТР Түбән Кама шәһәре һәм Түбән Кама районы хәрби 
комиссары; 

Сираҗетдинов  
Эмиль Рафаэль улы 

- Түбән Кама шәһәре һәм Түбән Кама районының баш 
архитекторы; 

Гәрәев  
Тимур Рамил улы 

- территориаль иҗтимагый үзидарә Советлары җитәк-
чесе; 

Атяпина  
Татьяна Владимировна 

- «Түбән Кама шәһәренең комплекслы музее МБУ              
директоры. 

 
 


