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"Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында  
җирдән файдалану һәм төзелеш 
 муниципаль берәмлеге башлыгы 
 "Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы"»  
Түбән Кама муниципаль районы  
Татарстан Республикасы Президенты Р. Н» 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кама Аланы штп» 
муниципаль берәмлеге Уставының 33 нче статьясы нигезендә, халык тыңлаулары 
нәтиҗәләре буенча 19.12.2019 ел, №57, №58, №59 ачык тыңлаулар беркетмәләрен һәм 
бәяләмәләрне исәпкә алып, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районының «Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советы: 

 
ЧИШҮ: 
 
1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Татарстан 

Республикасы Түбән Кама муниципаль районының» шәһәр тибындагы Кама Аланы 
поселогы «муниципаль берәмлеге Советының 2012 елның 14 декабрендәге 45 номерлы 
«Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының» шәһәр тибындагы Кама 
Аланы поселогы» муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш 
кагыйдәләре турында " гы карарына үзгәрешләр кертү турында: 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «шәһәр тибындагы 
Кама Аланы поселогы» муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм 
төзелеш кагыйдәләренең картографик материалына (1 нче кушымта) һәм әлеге карарга 
кушымта нигезендә яңа редакциядә расларга.; 

2. "Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Башкарма 
комитетына йөкләргә»: 

2.1. «Кама Аланы ш.т. б.» муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм 
төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү материалларын «Кама Аланы ш. т. 
б.»муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының төзелеш һәм архитектура идарәсенә тәкъдим итәргә: 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Нижнекамский муниципальный район 

СОВЕТ 
муниципального образования 

«пгт Камские Поляны» 
 

423564, «пгт Камские Поляны», 
д.4/04, 

тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Түбән Кама муниципаль районы 

«штп Кама Аланы» 
муниципаль бәремлеге 

СОВЕТЫ 
 

423564, «штп Кама Аланы», 4/04 
йорт, 

тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04 
 



3.1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кама Аланы 
шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану 
һәм төзелеш кагыйдәләренә Россия Федерациясе территориаль планлаштыру Федераль 
дәүләт мәгълүмат системасында (ФГИС ТП) үзгәрешләр кертү материалларын 
урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны ТР Түбән Кама муниципаль 
районының «Кама Аланы шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Башкарма 
комитеты җитәкчесе Р.Р. Сәлахетдиновка йөкләргә. 

 
Башлык                                                                                                                          А.А. Павлов 

 


