
РЕШЕНИЕ        

Урманаевского Совета сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

с. Урманаево                                № 25/109              от « 21 » сентября 2018 года 

 

О назначении местного референдума на территории 

Урманаевского сельского поселения 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 12 Устава муниципального образования 

«Урманаевское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан,  рассмотрев постановление Исполнительного 

комитета Урманаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 05 сентября 2018 года       

№ 26 «Об инициировании проведения референдума», решение 

Урманаевского Совета  сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 05 сентября 2018 года №  24/108  «Об 

инициировании проведения референдума»,  
 

Урманаевский Совет сельского поселения решил: 

 

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

введения самообложения граждан на территории Урманаевского сельского 

поселения. 

     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 на территории Урманаевского сельского поселения, за 

исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, инвалидов  

1 группы, и направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ: 

   1) Организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

- ремонт и содержание сетей водоснабжения в  с. Урманаево, п. Первое Мая 

(приобретение труб, работы по замене труб централизованного 

водоснабжения, ремонт порывов, устранение аварийных ситуации) 

- приобретение насосов в с. Урманаево, п. Первое Мая; 



   2) Утверждение Правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами: 

- размещение и содержания детских и спортивных площадок в п. Первое 

Мая; 

- очистка дорог от снега в с. Урманаево, п. Первое Мая  

                                

«ДА»                                                       «НЕТ». 

 

   3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании – районной газете «Маяк» и размещению на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http:// aznakyevo.tatarstan.ru.  

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Урманай авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

Урманай  авылы                                № 25/109                “ 21 ” сентябрь  2018 ел  

 

 

Урманай  авылы җирлеге биләмәсендә 

узарасалым җыю һәм куллану 

 буенча, җирле референдум үткәрү 

көнен билгеләү турында. 

 

2002 елелның 12 июнендә кабул ителгән “Россия Федерациясе 

гражданнарының референдумда катнашу һәм сайлау хокукларының төп 

гарантияләре” турындагы  67 номерлы Федераль законның 15 статьясы, 2003 

елның 06 октябрендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә җирле 

узидарәне оештыруның уртак принциплары” турындагы 113 номерлы 

Федераль законның 22, 56 статьялары, 2004 елның 24 мартында кабул 

ителгән “Җирле референдум” турындагы 23 номерлы Татарстан 

Республикасы законы, Урманай авыл җирлеге Уставының 12 статьясы, 

Урманакй  авылы башкарма комитетының 105 сентябрь 2018 елда чыккан 26 

номерлы “Җирле референдум үткәрү” карары, Урманай  авыл җирлеге 

Советының 05 сентябрь 2017 елда чыккан 24/108 номерлы “Җирле 

референдум үткәрү” карары нигезләрендә, 

 

Урманай авыл җирлеге Советы карар кабул итте: 

 

1. Урманай  авыл җирлеге биләмәсендә узарасалым җыю һәм куллану 

буенча 18 ноябрь  2018 ел көнне референдум үткәрергә. 

2. Референдумда караласы мәсьәлә: 

“Сез, Урманай  авыл җирлеге биләмәсендә теркәлгән  һәр балигъ булган 

кешедән, 2019 елда 300 сум күләмендә узарасалым җыю белән килешәсезме. 

Узарасалым түләүдән көндезге якта укучы студентлар, 1 группа инвалидлар 

азат ителә. Узарасалымнан кергән керем түбәндәге юнәлештә тотыла: 

1) Рәсәй законнары  белән билгеләнгән вәкаләтләр чигендә авыл җирлеге 

биләмәсендә яшәүче халыкны су белән тәэмин итү, су бүлү, җылылык белән 

тәэмин итүне оештыру: 

- Урманай, Беренче Май авылларында су линияләрен ремонтлау һәм төзек  

хәлдә  тоту (торбалар сатып алу, узәкләштерелгән су линиясының 

торбаларын алыштыру эшләре, торбалар  ремонтлау, авария  ситуациияларын  

хэл итү);   

- Урманай, Беренче Май авылларына насослар сатып алу; 



2) Авыл җирлеге биләмәсен төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау, аларның 

үтәлешен контрольдә тоту, күрсәтелгән Кагыйдәләр нигезендә авыл җирлеге 

биләмәсендә төзекләндерүне оештыру: 

- Беренче Май авылында балалар һәм спорт майданчыкларын булдыру; 

- Урманай, Беренче Май авылларында юлларны кардан чистарту”. 

 

ӘЙЕ                                                          ЮК 

 

3. Карар районның “Маяк” газетасында бастырыла һәм Азнакай 

муниципаль районының Интернет челтәрендә 

http://aznakyevo.tatarstan.ru  веб – адресы буенча урнаштырыла. 

4. Карар газетада  бастырылып чыккан көненнән көченә керә. 

 

 

 
 

http://aznakyevo.tatarstan.ru/

