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«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында «2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, 

"Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге" муниципаль берҽмлеге Уставының 88, 89, 90 статьялары нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

    1. 1 нче кушымта нигезендҽ "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Олы Бортас авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ турында " карар проектын кабул итҽргҽ. 

    2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл җирлеге 

«муниципаль берҽмлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм гражданнарның 2 нче 

кушымта нигезендҽ фикер алышуда катнашуы турында» карар проектына карата 

гражданнар тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алу тҽртибен раслау. 

      3. 2010 елның 24 мартына «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Олы Бортас авыл җирлеге «муниципаль берҽмлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ турында» карар проекты буенча ачык тыңлаулар билгелҽргҽ.00мин. Олы 

Бортас авылы мҽдҽният йорты бинасында. Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Бортас авыл җирлеге Советының 2018 елның 14 

ноябрендҽге 89 номерлы карары белҽн расланган ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ тҽртибе 

нигезендҽ ачык тыңлаулар ҥткҽрергҽ. 

      4. Ҽлеге карарны тҥбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълҥмат стендларында 

игълан итҽргҽ: 

      - Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Олы Бортас 

авылы, Ленинград ур., 27; 



      - Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Балчыклы авылы, 

Ленин урамы, 70 нче йорт, һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми 

порталында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми 

сайтында «Интернет»мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

       5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

 

Татарстан Республикасы                                                                    

Кама Тамагы муниципаль районы    

Олы Бортас авыл җирлеге башлыгы                                                           Р.С.  Сҽгдиев   
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                                                                   Татарстан Республикасы  

                                                                    муниципаль берҽмлеклҽре  
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге советы утырышы 

Карар 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы "Олы Бортас авыл 

җирлеге" муниципаль берҽмлеге 

Уставына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында»       

 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында «2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, 

"Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге" муниципаль берҽмлеге Уставының 88, 89, 90 статьялары нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

    1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Олы Бортас авыл 

җирлеге " муниципаль берҽмлеге уставына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽр кертергҽ:»: 

    7 статьяга тҥбҽндҽге эчтҽлекле 20 пункт ҿстҽргҽ: 

    20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн 

корылманы сҥтҥ, ҥз белдегең белҽн корылган корылманы сҥтҥ яки аны рҿхсҽт 

ителгҽн тҿзелеш, ҥзгҽртеп кору, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларының чик параметрларына, территорияне 

планлаштыру документларына яисҽ федераль законнарда билгелҽнгҽн капиталь 

тҿзелеш объектлары параметрларына мҽҗбҥри талҽплҽргҽ туры китерҥ турында 

Карар кабул итҥ.»; 

      32 статьяның 6 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

   6) ҥз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ гамҽлгҽ ашыручы Совет депутаты хокуклы 

тҥгел: 



   1) эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шҽхсҽн яки ышанычлы затлар аша 

шҿгыльлҽнергҽ; 

    2), тҥбҽндҽге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 

белҽн идарҽ итҥдҽ катнашырга: 

а) сҽяси партия, һҿнҽр берлеге органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан тҥлҽҥсез Идарҽдҽ катнашу, 

башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, 

кҥчемсез милек милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция) 

катнашу;; 

    б) коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итҥдҽ (сҽяси партия, һҿнҽри берлек 

органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау 

комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 

тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж 

кооперативларының гомуми җыелышында катнашу (конференция), тҥлҽҥсез нигездҽ 

катнашу, Татарстан Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан 

Республикасы Президентына (Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимиятенең югары 

башкарма органы җитҽкчесенҽ) алдан белдерҥ кҽгазе белҽн; 

    в) Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре советында, башка 

муниципаль берҽмлеклҽрнең берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ 

органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен тҥлҽҥсез нигездҽ тҽкъдим итҥ; 

    г) муниципаль берҽмлек исеменнҽн оешманы гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр (устав 

капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең идарҽ органнарында һҽм 

Ревизия комиссиясендҽ, гамҽлгҽ куючы (акционер) булган оешманы гамҽлгҽ куючы 

(акционер) мҽнфҽгатьлҽрен муниципаль берҽмлек исеменнҽн гамҽлгҽ куючы 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр 

(устав капиталында ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен); 

    д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 

    3) башка тҥлҽҥле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ, мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка 

иҗади эшчҽнлектҽн тыш. Шул ук вакытта мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка иҗади 

эшчҽнлек бары тик чит ил дҽҥлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил 

гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына 

финанслана алмый, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешҥендҽ яки Россия 

Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса; 

    4) Россия Федерациясе территориясендҽ эш итҥче чит ил коммерцияле булмаган 

хҿкҥмҽтнеке булмаган һҽм аларның структур оешмалары белҽн идарҽ итҥ 

органнары, Попечительлҽр һҽм кҥзҽтчелек советлары, башка органнар составына 

керергҽ. ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса.»; 



    46 статьяның 4 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

    4. Җирлек башлыгы хокуклы тҥгел: 

    1) эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шҽхсҽн яки ышанычлы затлар аша 

шҿгыльлҽнергҽ; 

    2), тҥбҽндҽге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 

белҽн идарҽ итҥдҽ катнашырга: 

     а) сҽяси партия, һҿнҽр берлеге органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан тҥлҽҥсез Идарҽдҽ катнашу, 

башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, 

кҥчемсез милек милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция) 

катнашу;; 

    б) коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итҥдҽ (сҽяси партия, һҿнҽри берлек 

органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау 

комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 

тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж 

кооперативларының гомуми җыелышында катнашу (конференция), тҥлҽҥсез нигездҽ 

катнашу, Татарстан Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан 

Республикасы Президентына (Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимиятенең югары 

башкарма органы җитҽкчесенҽ) алдан белдерҥ кҽгазе белҽн; 

     в) Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре советында, башка 

муниципаль берҽмлеклҽрнең берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ 

органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен тҥлҽҥсез нигездҽ тҽкъдим итҥ; 

     г) муниципаль берҽмлек исеменнҽн оешманы гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр (устав 

капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең идарҽ органнарында һҽм 

Ревизия комиссиясендҽ, гамҽлгҽ куючы (акционер) булган оешманы гамҽлгҽ куючы 

(акционер) мҽнфҽгатьлҽрен муниципаль берҽмлек исеменнҽн гамҽлгҽ куючы 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр 

(устав капиталында ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен); 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 

     3) башка тҥлҽҥле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ, мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка 

иҗади эшчҽнлектҽн тыш. Шул ук вакытта мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка иҗади 

эшчҽнлек бары тик чит ил дҽҥлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил 

гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына 

финанслана алмый, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешҥендҽ яки Россия 

Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса; 

    4) Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса, идарҽ органнары, Попечительлҽр яки 

Кҥзҽтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽҥче чит ил 



коммерцияле булмаган хҿкҥмҽтнеке булмаган һҽм аларның структур бҥлекчҽлҽре 

составына керергҽ.»; 

    48 статьяның 7 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

    7. Җирлек башлыгы урынбасары хаклы тҥгел: 

    1) эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шҽхсҽн яки ышанычлы затлар аша 

шҿгыльлҽнергҽ; 

    2), тҥбҽндҽге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 

белҽн идарҽ итҥдҽ катнашырга: 

а) сҽяси партия, һҿнҽр берлеге органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан тҥлҽҥсез Идарҽдҽ катнашу, 

башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, 

кҥчемсез милек милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция) 

катнашу;; 

     б) коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итҥдҽ (сҽяси партия, һҿнҽри берлек 

органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау 

комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 

тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж 

кооперативларының гомуми җыелышында катнашу (конференция), тҥлҽҥсез нигездҽ 

катнашу, Татарстан Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан 

Республикасы Президентына (Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимиятенең югары 

башкарма органы җитҽкчесенҽ) алдан белдерҥ кҽгазе белҽн; 

     в) Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре советында, башка 

муниципаль берҽмлеклҽрнең берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ 

органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен тҥлҽҥсез нигездҽ тҽкъдим итҥ; 

     г) муниципаль берҽмлек исеменнҽн оешманы гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр (устав 

капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең идарҽ органнарында һҽм 

Ревизия комиссиясендҽ, гамҽлгҽ куючы (акционер) булган оешманы гамҽлгҽ куючы 

(акционер) мҽнфҽгатьлҽрен муниципаль берҽмлек исеменнҽн гамҽлгҽ куючы 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр 

(устав капиталында ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен); 

    д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 

    3) башка тҥлҽҥле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ, мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка 

иҗади эшчҽнлектҽн тыш. Шул ук вакытта укытучылар, фҽнни һҽм башка иҗади 

эшчҽнлек бары тик чит дҽҥлҽтлҽр акчалары хисабына гына финанслана алмый, ҽгҽр 

Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса, халыкара һҽм чит ил оешмаларыннан, чит 

ил гражданнарыннан һҽм гражданлыгы булмаган затлардан, халыкара һҽм чит ил 



оешмаларыннан, чит ил гражданнарыннан һҽм гражданлыгы булмаган затлардан 

гайре; 

    4) Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса, идарҽ органнары, Попечительлҽр яки 

Кҥзҽтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽҥче чит ил 

коммерцияле булмаган хҿкҥмҽтнеке булмаган һҽм аларның структур бҥлекчҽлҽре 

составына керергҽ.»; 

    53 статьяның 1 пунктындагы 4 пунктчасын тҥбҽндҽге эчтҽлекле абзац ҿстҽргҽ: 

    «- Россия Федерациясе Граждан кодексы нигезендҽ, ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн 

корылманы сҥтҥ, ҥз белдеге белҽн корылган корылманы сҥтҥ яки аны рҿхсҽт 

ителгҽн тҿзелеш, реконструкция объектларының, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн чик параметрларына, территорияне планлаштыру 

документларына яисҽ федераль законнарда билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш 

объектлары параметрларына мҽҗбҥри талҽплҽргҽ туры китерҥ турында карарлар 

кабул итҽ.. 

    3. Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы 

буенча идарҽсеннҽн тҥбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълҥмат стендларында 

ҽлеге карарны игълан итҽргҽ: 

    - Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Олы Бортас авылы, 

Ленинград ур., 27; 

     - Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Балчыклы авылы, 

Ленин урамы, 70 нче йорт, һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми 

порталында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми 

сайтында «Интернет»мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

    4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам.         

                                                

                                                                    

Татарстан Республикасы                                                                    

Кама Тамагы муниципаль районы    

Олы Бортас авыл җирлеге башлыгы                                                           Р.С.  Сҽгдиев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Совет карарына 2 нче кушымта 

                                                                   Олы Бортас авыл җирлеге башлыгы 

                                                                   Кама Тамагы муниципаль районы  

                                                                   Татарстан Республикасы  

                                                                   муниципаль берҽмлеклҽре  
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ТҼРТИП 

КАРАР ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ГРАЖДАННАРНЫҢ ТҼКЪДИМНҼРЕН ИСҼПКҼ 

АЛУ "УСТАВКА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ ТУРЫНДА « 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАМА ТАМАГЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ОЛЫ БОРТАС АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕНЕҢ ҺҼМ АНЫҢ 

СОСТАВЫНДАГЫ МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКЛҼРНЕҢ ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕ 

ЧИКЛҼРЕН БИЛГЕЛҼҤ ҺҼМ АЛАРНЫҢ СТАТУСЫ ТУРЫНДА " ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ХАКЫНДА 

 

      1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге «муниципаль берҽмлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ 

турында» карар проектына тҽкъдимнҽр Кама Тамагы муниципаль районы Олы 

Бортас авыл җирлеге советына тҥбҽндҽге адрес буенча кертелҽ: 422833, Татарстан 

Республикасы, Кама Тамагы районы, Олы Бортас авылы, Ленинград ур., 27 йорт, 

яисҽ 33-6-42 факс буенча, кушымта итеп бирелҽ торган ҥрнҽк буенча тҿзҽтмҽлҽр 

таблицасы рҽвешендҽ язма рҽвештҽ,  

33-6-42: 

 Пункт Сҥзлҽр  

карар 

проекты 

Сҥзлҽр 

Проект 

авт 

Тҿзҽтмҽлҽрне 

исҽпкҽ алып, 

проект 

тексты 

Тҿзҽтмҽ 

авторы (Ф. 

и. о., 

адрес, 

телефон, 

эш урыны, 

уку 

урыны) 

      

 

Тҽкъдимнҽр эш кҿннҽрендҽ махсус мҽгълҥмат щитларында карар игълан ителгҽн 

кҿннҽн алып 2020 елның 8-16 мартына кадҽр кабул ителҽ. 

       2. Ачык тыңлауларда катнашу ҿчен гаризалар тҥбҽндҽге адрес буенча бирелҽ: 

422833, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Олы Бортас авылы, 



Ленинград ур., 27 йорт, шҽхсҽн яки почта аша («Устав турында фикер алышу» яки 

«гавами тыңлаулар» дигҽн тамга белҽн), шулай ук 33-6-42. 

Гаризалар гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ датасына кадҽр 7 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча эш 

кҿннҽрендҽ 8 сҽгатьтҽн 16 сҽгатькҽ кадҽр кабул ителҽ. 

      3. Гражданнар тҽкъдимнҽре «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Олы Бортас авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Башкарма комитетында 

теркҽлҽ һҽм карау ҿчен «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Бортас авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге Советына тапшырыла. 


