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Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово Бистэсе я<ирлеге Советы
КАРАРЫ
“ 1 “ октября 2018 нче ел
№ 42-92
“ЯЦА ЧИШМЭ РАЙОНЫ ЧЕРЕМУХОВО БИСТЭСЕ ЩИРЛЕГЕ
БИЛЭМЭЛЭРЕНДЭ Y3APA САЛЫМ "ЩЫЮ ЬЭМ КУЛЛАНУ
БУЕНЧА
РЕФЕРЕНДУМ КОНЕН БИЛГЕЛЭРГЭ”
“Россия Федерациясе гражданнарыныц
сайлауга хокукы Ьэм
референдумда катнашуга хокукы турында”гы Федераль за/сонньщ, 12 нче
июнь 2002 нче ел “67-ФЗ, 15 нче матдэсе нигезендэ, шулай ук “Россия
Федерациясендэ уздитэкчелекне оештыру турында” Федераль Законный, 6
нчы октябрь 2003 нче ел № 131-ФЭ, 22 нче, 56 нчы матдэсе нигезендэ,
“Д ирле референдум турындагы” Татарстан Республикасы законы 24 нче
март 2004 нче ел, № 23-TP3, 17 нче, 18 нче матдэлэре нигезендэ, Татарстан
Республикасы Яна Чишмэ районы, “Черемухово Бистэсе ж;ирлеге”
Устаныныц 11 нче матдэсе нигезендэ, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
районы Черемухово авыл ждрлеге башкарма комитетыныц 2018 нче елнын
14 сентябере № 24 номерлы’Теферендум уткэругу башлангыч биру”
турындагы карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ районы
Черемухово Бистэсе ждрлеге Советынын 2018 нче елнын 14сентябере № 4191 номерлы “Референдум уткэругу башлангыч биру” турындагы карары
нигезендэ, Татарстан Респубикасы Яца Чишмэ районы Черемухово Бистэсе
ждрлеге Советы
К АР АР бирэ:
<,
1.
Черемухово Бистэсе жирлеге билэмэсендэ, узаРа салым ды ю Ьэм
куллану буенча, 2018 нче елныц 18 нче нояберенэ референдум кенен
билгелэргэ.
2.
Референдумда каралачак сорауларны барларга:
“Сез , Черемухово Бистэсе дирлеге билэмэсендэ теркэлгэн Ьэм балигъ
булган Иэр кешедэн, 2019 нчы елга, 500 сум кулэмендэ узара салым ядыю
белэн килешэсезме?

Узара салым тулэудэн кендезге булектэ укучы студентлар, Беек Ватан
сугышы ветераннары, 1 нче группа инвалидлар, Беек Ватан сугышы
ветераннары Ьэм сугыш хэрэкэтлэрендэ катнашучыларныц ялгыз калган
тормыш иптэшлэре, балачактан мемкинлеклэре чикле булганнар азат ителэ.
Узара салым тулэудэн ж,ыелган
акчалар тубэндэге хезмэтлэр ечен
кулланылачак:
1
ягулык материалларын сатып алып, авыл щирлеге территориясен
тезеклэндеру (буш урыннардан Ьэм зиратлардан чуп-чарны чабу Иэм
чыгару);
ротор косилкасы сатып алу;
биш щэяулелэр кичу урынын ремонтлау;
санкциялэнмэгэн чуплек калдыкларын юк иту;
чуп Ьэм конкурент калдыклары ды ю ечен 2 контейнерлы 10 контейнер
мэйданчыклары тезу;
юлларны карап тоту, шул исэптэн кышкы кардан чистарту.юлларны.
- су белэн тээмин иту системасын проектлау, ремонтлау Ьэм хезмэт
курсэту.
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3. Карарны “Ян;а Чишмэ” район газетасында бастырырга.
4. Карар “Яца Чишмэ” район газетасы битлэрендэ басырылган кеннэн уз
кеченэ керэ.
5. Карарнын; утэлешен тикшеруне уз естемэ йеклим.
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