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РЕШЕНИЕ                                                                                        КАРАР 
24 сентябрь 2018 ел                                                                          №107 
 

Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы " Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлеге территориясендə 
гражданнарның үзара салым 
акчаларын кертү һəм куллану 
мəсьəлəсе буенча җирле референдум 
үткəрү турында 
 

«Россия Федерациясе гражданнарының сайлау хокуклары һəм 
референдумда катнашу хокукының төп гарантиялəре турында» 2002 елның 
12 июнендəге 67-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы, «Россия 
Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 22, 56 ст., 
«Татарстан Республикасында җирле үзидарə турында» Татарстан 
Республикасы Законының 20 ст. 1 пункты, Сарман муниципаль районының 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставының 13, 
14 ст. белəн, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советы 

КАРАР ИТТЕ: 
 
1. Җирле референдум үткəрү инициативасы белəн чыкты: 
«Сез 2019 елда яшəү урыны буенча Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге территориясендə 
теркəлгəн балигъ булган һəр кешедəн 200 сум күлəмендə үзара салым кертү 
белəн килешəсезме, I һəм II группа инвалидларыннан (80 яшьтəн өлкəнрəк), 
җирлек территориясендə яшəүче гражданнарыннан (студентлардан; Россия 
Федерациясе Кораллы Көчлəре сафларында хезмəт итүче затлардан тыш); 
авыр хəлдə калган гаилə əгъзалары (СОП, янгыннан зыян күрүчелəр, авыр 
авырулар һəм тдп.) һəм түбəндəге эшлəрне үтəү буенча җирле əһəмияттəге 
мəсьəлəлəрне хəл итүгə алынган акчаларны җибəрү: 
 
 1. Җирлек территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəрен раслау, аларның 
үтəлешен контрольдə тоту, күрсəтелгəн Кагыйдəлəр нигезендə җирлек 
территориясен төзеклəндерүне оештыру, шул исəптəн: 
- Ленин урамының үзəк урамын төзеклəндерү. Җəлил (фонтанны ремонтлау, 
реконструкциялəү, кече архитектура формаларын ремонтлау һəм буяу, 
коймалар һəм урналар сатып алу) ; 
 



 - Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль берəмлегенең, Яңа 
Минзəлəбаш авылы (ком алыштыру, уен җиһазларын ремонтлау һəм буяу, 
куркынычсызлык тикшерүе һəм эшкə сəлəтлелеген тəэмин итү, документлар 
төзү, кисəтү аншлаглары урнаштыру, яңа уен комплекслары һəм җиһазлар 
сатып алу); 
 
 - Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль берəмлегенең үзəк 
мəйданында Бөек Ватан сугышы елларында һəлак булган сугышчылар 
истəлегенə мемориалны ремонтлау; 
- Яңа Минзəлəбаш авылында Бөек Ватан сугышында катнашучыларга 
багышланган обелиск төзү; 
 
 2. Җирлек торак пунктлары чиклəрендə җирле əһəмияткə ия булган 
автомобиль юлларына, шул исəптəн юл эшчəнлеге: 
- Əхмəдиев, Җəлил, Урман, Җиңүнең 30 еллыгы, Кол Шəриф, ветераннар, 
Юбилейная, Габдрахман, Яңа Минзəлəбаш, Кызыл Бакча авыллары буенча 
асфальт-бетон катламын ремонтлау; 
 
 3. Җирлек чиклəрендə Халыкны электр, җылылык, газ һəм су белəн 
тəэмин итү, су бүлү, халыкны Россия Федерациясе законнары белəн 
билгелəнгəн вəкалəтлəр чиклəрендə ягулык белəн тəэмин итү, шул исəптəн: 
- Җəлил ш. т. п. урамнарны яктырту челтəрлəренə хезмəт күрсəтү һəм түлəү; 
- Җиңүнең 30 еллыгы (5 колонка), Əхмəдиев урамы (1 колонка), Кол Шəриф 
урамы (1 колонка), Лесная урамы (2 колонка), Җəлил урамы (1 колонка), 
Тукай урамы (1 колонка), Новая урамы (2 колонка), төзүчелəр урамы (1 
колонка), Җəлил поселогы (1 колонка) урамнарына эчəргə яраклы су 
колонкалары тоту; 
 
 4. Җирлек торак пунктлары чиклəрендə беренчел янгын 
куркынычсызлыгы чараларын тəэмин итү, шул исəптəн: 
- шəһəр тибындагы поселокта янгын гидрантларын сатып алу, урнаштыру 
һəм тоту. Җəлил, Габдрахман авылы, Яңа Минзəлəбаш авылы, Кызыл 
Бакчасарай авылы; 
 
 5. Җирлек халкын ял иттерүне оештыру һəм мəдəният оешмалары 
хезмəте белəн тəэмин итү өчен шартлар тудыру, шул исəптəн: 
- Җəлил бистəсендə мəдəни-сəламəтлəндерү чараларын оештыру 
(«Сабантуй» татар милли бəйрəмен үткəрү өчен бүлəклəр, Җиңү көне, 
Өлкəннəр көне, Инвалидлар көне, Яңа ел бəйрəмнəрен үткəрү өчен бүлəклəр 
алу); 
 
 6. Җирлек халкы күплəп ял итə алсын өчен шартлар тудыру һəм халык 
күплəп ял итə торган урыннарны төзеклəндерүне оештыру, шул исəптəн 
гражданнарның гомуми кулланылыштагы су объектларына һəм аларның яр 
буе полосаларына ирекле үтеп керүен тəэмин итүне дə кертеп: 



- Җəлил шəһəр тибындагы поселогы каз бəбкəсе «МБ да» каз бəбкəсе" 
буасын төзеклəндерү. Җəлил» кинотеатрында (подъезд юлларын 
төзеклəндерү һəм автотранспорт чаралары өчен стоянка ясау); 
 

 


