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КАРАРЫ 
 

Тенеш ш. т. п.                123-рс номерлы 
        
 

Поселок  Советы тарафыннан - 2020 елның “28” 

февралендә кабул ителде Тенеш поселогы  

башлыгы тарафыннан - 2020 елның “28” 

февралендә имзаланды 

 

 

«Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

Тенеш шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

Тенеш шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге советы 

карарына үзгәрешләр кертү турында» 

2019 елның 19 декабрендәге 114-рс 

номерлы карары, "Җир салымы 

турында" 2017 елның 13 ноябрендәге 

карарына  үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Россия Федерациясе Салым кодексы, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы "муниципаль берәмлеге 

Уставы нигезендә, "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Тенеш шәһәр тибындагы поселогы " муниципаль берәмлеге Советы КАРАР 

ЧЫГАРДЫ: 
 

1.1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге Советы карарына үзгәрешләр кертү турында» 



2019 елның 19 декабрендәге 114-рс номерлы карарына, «Җир салымы турында» 

2017 елның 13 декабрендәге 64-рс номерлы карарына, түбәндәге эчтәлекле 2 пункт 

өстәп, үзгәреш кертергә: 

«Әлеге карарның 1 пунктындагы өченче абзац 2021 елның 1 гыйнварыннан үз 

көченә керә, әмма әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән бер айдан да иртәрәк 

түгел». 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә: Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль 

районы, Тенеш ш.т. п., Ленин ур., 8 йорт; Татарстан Республикасы, Кама Тамагы 

муниципаль районы, Тенеш ш. т. б., Пионер ур., 18 йорт, шулай ук Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм «Интернет»мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында  урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны "Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы" муниципаль 

берәмлеге башлыгына йөкләргә. 

 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге 

башлыгы, «Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогы " муниципаль берәмлеге Советы 

рәисе»  

                                                                                                            И.Т. Гиниятов 

 


