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КАРАР

Татарстан Республикасы  Лаеш муниципаль
районының 2019-2021 елларга һәм 2030 елга кадәр
 план чорына социаль-икътисадый үсеше 
стратегиясе турында

«2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен
раслау турында «Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның
5  апрелендәге  31-ТРЗ  номерлы  Татарстан  Республикасы  Законын  үтәү  йөзеннән,  Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары В. Э. Тябинның 2019-2021
елларга  һәм  2030  елга  кадәрге  план  чорына  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының  социаль-икътисадый  үсеше  стратегиясе  турында  докладын  тыңлаганнан  һәм
тикшергәннән соң, Лаеш муниципаль районы Советы карар чыгарды.: 

1.Татарстан  Республикасы Министрлар  Кабинетының "2019-2021 елларга  һәм 2030
елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының социаль-
икътисадый үсеш стратегиясен раслау турында" 2011 ел, 31 декабрь, 1189 нчы карары

 2. Лаеш шәһәре һәм авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләренә 2019-
2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге чорга (2 нче кушымта) Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль  районы  җирлегенең  социаль-икътисадый  үсеш  планнарына  үзгәрешләр
кертергә. 

3.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Советының  2016  елның  5
июнендә кабул ителгән 47-РС номерлы «2016-2021 елларга һәм 2030 елның план чорына
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  социаль-икътисадый  үсеше
стратегиясен раслау турында» карары үз көчен югалткан дип танырга. 

4.  Лаеш  муниципаль  районы  башкарма  комитетына,  район  җирлекләренә,  барлык
милек  рәвешләрендәге  предприятиеләргә  2019-2021  елларга  һәм  2030  елга  кадәрге  план
чорына Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль  районының социаль-икътисадый үсеш
стратегиясен  гамәлгә  ашыруны,  территория  үсешенең  стратегик  өстенлекләрен  гамәлгә
ашыруның юл картасы нигезендә тәэмин итәргә һәм аның үтәлеше турында хисап квартал
саен  хисап  кварталыннан  соң  килүче  айның  10  числосына  кадәр  хисап  бирергә  тәкъдим
итәргә. 

5.  Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  веб-адрес
буенча Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга



(игълан  итәргә):  http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш  муниципаль  районының  Интернет-
телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында http:/ / laishevo.tatarstan. ru. 

6.Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  район  Башкарма  комитетының
икътисад һәм эшмәкәрлек бүлегенә йөкләргә. 

Район  Башлыгы  урынбасары                                        Т. П. Борһанова
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