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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 7 ноябрендәге 

№ 972 карары белән расланган законсыз 

сакланучы яисә табылган корал, хәрби 

припаслар, коралга патроннар, 

шартлаткыч җайланмалар һәм 

шартлаткыч матдәләр өчен акчалата түләү 

турында карар кабул итү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 7 ноябрендәге № 972 карары белән расланган законсыз 

сакланучы яисә табылган корал, хәрби припаслар, коралга патроннар, шартлаткыч 

җайланмалар һәм шартлаткыч матдәләр өчен акчалата түләү турында карар кабул 

итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

1.3 пунктта «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасы (алга таба - Палата)» сүзләрен «Татарстан Республикасы 



Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма 

комитет)» сүзләренә алмаштырырга; 

1.3.1 пунктта: 

беренче абзацта «Карл Маркс ур., 106а йорты» сүзләрен «Калинин ур., 31 

йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

алтынчы абзацта «8(84377)22087» сүзләрен «8(84377)21885» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1.3.3 пунктта «Палата» сүзен «Башкарма комитет» сүзенә, «Палатада» сүзен 

«Башкарма комитетта» сүзләренә алмаштырырга; 

1.3.4 пунктта «Палата» сүзләрен «Башкарма комитет» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1.4 пунктта сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2006 елның 1 февралендәге 32 

номерлы карары белән расланган Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитеты турында нигезләмә (алга таба – Башкарма комитет турында нигезләмә);»; 

2.2 пунктта «Палата» сүзен «Башкарма комитет» сүзенә, «Палата турындагы 

нигезләмә» сүзләрен «Башкарма комитет турында нигезләмә» сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.5 пунктта «Палатага» сүзләрен «Башкарма комитетка» сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.15 пунктта «Палата» сүзен «Башкарма комитет» сүзләренә алмаштырырга; 

3.1.2 пунктта «Палатага» сүзләрен «Башкарма комитетка» сүзләренә 

алмаштырырга, «Палата белгече» сүзләрен «Башкарма комитет белгече» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.3.1 пунктта «Палатага» сүзләрен «Башкарма комитетка» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.3.2 пунктта «Палата белгече» сүзләрен «Башкарма комитет белгече» 

сүзләренә, «Палата җитәкчесенә» сүзләрен «Башкарма комитет җитәкчесенә» 

сүзләренә алмаштырырга; 

3.3.3 пунктта «Палата җитәкчесе» сүзләрен «Башкарма комитет җитәкчесе» 

сүзләренә алмаштырырга; 

3.4.1 пунктта «Палата белгече» сүзләрен «Башкарма комитет белгече» 

сүзләренә алмаштырырга; 

3.4.2 пунктта «Палатага» сүзләрен «Башкарма комитетка» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.4.3 пунктта «Палата белгече» сүзләрен «Башкарма комитет белгече» 

сүзләренә, «хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә муниципаль координация 

органы» сүзләрен «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 



хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия (алга таба-

комиссия)» сүзләренә алмаштырырга; 

3.4.4 пунктта «Координация органы белгече» сүзләрен «Комиссия секретаре» 

сүзләренә, «Палатага» сүзләрен «Башкарма комитетка» сүзләренә алмаштырырга; 

3.5.1 пунктта «Палата белгече» сүзләрен «Башкарма комитет белгече» 

сүзләренә, «Палата рәисенә» сүзләрен «Башкарма комитет җитәкчесенә» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.5.2 пунктта «Палата җитәкчесе» сүзләрен «Башкарма комитет җитәкчесе» 

сүзләренә, «Палата белгеченә» сүзләрен «Башкарма комитет белгеченә» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.5.3 пунктта «Палата белгече» сүзләрен «Башкарма комитет белгече» 

сүзләренә алмаштырырга; 

 3.7.1 – 3.7.3 пунктларда «Бүлеккә» сүзен «Башкарма комитетка» сүзләренә, 

«Бүлек» сүзен «Башкарма комитет» сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче кушымтада «финанс-бюджет палатасы Рәисенә» сүзләрен «Башкарма 

комитет Җитәкчесенә» сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Җитәкче                                                                                                     Р.М. Заһидуллин 


