
Решение 

Совета муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон  Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

«24» сентября 2018 года                                                                   № 87 

 

 

О назначении местного референдума 

на территории муниципального образования  

«поселок городского типа Куйбышевский Затон»  

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан по вопросу 

введения и использования средств 

самообложения граждан 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 

Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 

Закона Республики Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном 

референдуме», статьей 15 Устава Муниципального образования  «поселок 

городского типа Куйбышевский Затон»  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, на основании  постановления 

Исполнительного комитета  на территории муниципального образования 

«поселок городского типа Куйбышевский Затон» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 03.09.2018г. № 11 «Об 

инициативе проведения местного референдума», решения Совета 

муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский 

Затон» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

от 24 сентября 2018г №86 «Об инициативе проведения местного 

референдума», Совет муниципального образования «поселок городского 

типа Куйбышевский Затон» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Назначить на 18 ноября 2018 года местный референдум по вопросу 

введения самообложения граждан на территории  муниципального 

образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон» Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 



2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 300 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства поселка городского типа Куйбышевский Затон Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 

льготных категорий (инвалиды первой группы, участники ВОВ, многодетные 

семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, студентов, 

обучающихся по очной форме обучения), и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 

*Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения:  

- ремонт внутрипоселковых и межуличных дорог в населенном пункте 

пгт. Куйбышевский Затон; 

*Организация благоустройства территорий поселения: 

- спил деревьев, обрезка ветвей и организация сбора и вывоза ветвей. 

 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. 

Больничный переулок,4 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон,  ул. 

Заводская, 1 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. 

Ульяновское шоссе,8 

а также опубликовать в газете «Волжские зори» («Идел таннары»), 

разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»» 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования «Поселок  

Городского типа Куйбышевский Затон» 

Камско – Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан                                                     Н.Б. Ефимов   
 
 
 
 
 



Карар 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге 

Советы Рәисе» 

 

«24» сентябрь 2018 ел                                                              № 87 

 

Җирле референдум билгеләү турында 

муниципаль берәмлек территориясендә  

"Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы»  

Кама Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс игълан итә 

кертү һәм куллану чаралары 

гражданнарның үзара салымы 

 

«Россия Федерациясе гражданнарының сайлау хокуклары һәм 

референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында» 2002 елның 

12 июнендәге 67-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 22, 56 

статьялары, «җирле референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законының 18 статьясы, «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының» Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы " муниципаль берәмлеге Уставының 15 статьясы 

нигезендә, Башкарма комитет карары нигезендә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының «Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә 03.09.2018 ел. № 11 

«Җирле референдум үткәрү инициативасы турында», Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 24 

сентябрендәге 86 номерлы карары «җирле референдум үткәрү инициативасы 

турында», Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

«Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге 

Советы карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә гражданнарның үзара салымын кертү мәсьәләсе буенча 

җирле референдум 2018 елның 18 ноябренә билгеләргә. 

2. Җирле референдумга чыгарыла торган сорауны расларга: 

"2019 елда Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогының яшәү урыны 

буенча теркәлгән балигъ булган һәр кешедән 300 сум күләмендә үзара салым 

кертү белән килешәсезме (беренче төркем инвалидлары, Бөек Ватан 

сугышында катнашучылар, биш һәм аннан күбрәк балигъ булмаган балалары, 



студентлар, көндезге формада белем алучы күпбалалы гаиләләр) һәм 

түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

итүгә алынган акчалар җибәрү белән дә килешәсезме: 

* Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге:  

- шәһәр тибындагы бистә эчендәге һәм урамара юлларны ремонтлау. 

Куйбышев Затоны; 

* Җирлек территорияләрен төзекләндерүне оештыру: 

- агачлар киселде, ботакларны кистек, ботакларны җыю һәм чыгаруны 

оештыру. 

 

2. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерү: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны, 

Больничный тыкрыгы ур., 4 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны, Завод 

ур., 1 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны, 

Ульяновск шоссесы ур., 8 

шулай ук «Волжские зори» («Идел таннары») газетасында бастырып 

чыгарырга, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Интернет " мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

урнаштырырга»» 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

 

 

"поселок «муниципаль берәмлеге башлыгы  

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы муниципаль районнары                  Н.Б. Ефимов 


