
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          КАРАР 

 

2018 ел , 22 сентябрь                                                                          № 6 

 

Җирле референдум үткәрү инициативасы турында 

 «Россия Федерациясе гражданнарының сайлау хокуклары һҽм 

референдумда катнашу хокукының төп гарантиялҽре турында» 2002 елның 12 

июнендҽге 67-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 

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

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

номерлы Татарстан Республикасы Законының 17 статьясы, Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге Уставының 15 статьясы 

нигезендҽ Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты карар кыла. 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге территориясендҽ җирле референдум үткҽрү 

инициативасы белҽн чыгарга: 

"2019 елда Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Иске Казиле авыл җирлеге территориясендҽ яшҽү урыны 

буенча теркҽлгҽн балигъ булган һҽр кешедҽн (көндезге формада белем 

алучы студентлардан тыш) 500 сум үзара салым кертү белҽн билгелҽнгҽн,  

һҽм җыелган акчаларны,   җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча түбҽндҽ 

язылган эшлҽрне хҽл итүгҽ куллану белҽн килешҽсезме: 

 

 

* - җирлек торак пунктлары чикләрендә территорияләрне 

төзекләндерүне кагыйдәләр нигезендә оештыру; 

* - җирлек торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге; 

* - Күмү урыннарын тәртиптә тоту һәм ритуаль хезмәтләр оештыру; 
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* - җирлекнең торак пунктлары чикләрендә беренчел янгын 

куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү; 

* - җирлек чикләрендә халыкны су белән тәэмин итү; 

* - коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм 

транспортировкалау эшчәнлеген оештыру.” 

 

2. Ҽлеге карарны түбҽндге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати 

стендларда халыкка җиткерү: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске 

Казиле авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Караталга 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14; 

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

чыгарырга, Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында, «Идел таннары» район газетасының рҽсми сайтында һҽм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

   

2. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ калдырам. 

 

  

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге  

Башкарма комитеты җитҽкчесе ________________И.Х.Сҽгдиев 
 


