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Территориясендә җирле референдум билгеләү турында  

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге территориясендә гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм 

куллану мәсьәләсе буенча киңәшмә 

 

 «Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының 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 23-3РТ номерлы Татарстан Республикасы Законының 12 

статьясы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставының 11 статьясы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советының 

01.07.2014 ел, №115 карары нигезендә «Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге территориясендә гражданнарның үзара салымын җыю һәм куллану 

тәртибе турында Нигезләмәне раслау хакында» Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Башкарма комитетының 26.09.2018 

ел, № 18 карары, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының «референдум үткәрү инициативасы турында» гы 

26.09.2018 ел, № 130 карары нигезендә, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

 

Карар: 

 
1. 2018 елның 18 ноябренә Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Иске Күклек авыл җирлеге территориясендә гражданнарның үзара салымын 

кертү мәсьәләсе буенча җирле референдумны билгеләргә. 

2. Җирле референдумга чыгарыла торган сорауны расларга: 

2.1.     "Алабуга муниципаль районының Иске Күклек авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге чикләрендә урнашкан гражданнардан 500 сум үзара салым кертү белән 

килешәсезме, гомуми авыру инвалидларыннан, Бөек Ватан сугышы һәм сугыш 

хәрәкәтләре ветераннарының толыннан, күп балалы гаиләләрдән, югары һәм урта 

махсус (урта һөнәри) уку йортларының көндезге бүлекләре студентларыннан тыш, 



18 яшькә җиткән гражданнар өчен түләү күләме 250 сум тәшкил итә, җирле 

әһәмияттәге түбәндәге мәсьәләләрне хәл итүгә:  

1. Иске Күклек авылында су белән тәэмин итү системаларын ремонтлау; 

2. Черкас авылы чишмәсе территориясен төзекләндерү» 

  

"ӘЙЕ «ЮК» 

 3. Әлеге карарны референдум әзерләү һәм үткәрү өчен муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясенә җибәрергә. 

4. Әлеге карар кабул ителгән көннән соң 5 көннән дә соңга калмыйча рәсми 

басылып чыгарга тиеш һәм рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
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