
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.10.2018  Иж-Бубый авылы № 39-1  

 

Гражданнарның үзара салым 

акчаларын кертү һҽм куллану 

мҽсьҽлҽсе буенча җирле референдум 

билгелҽү 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-Ф3 номерлы Федераль законның 22, 56 

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

номерлы Татарстан Республикасы Законының 18 статьясы, Татарстан 

Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районы «Иж-Бубый авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге Уставының 10, 11 статьялары нигезендҽ, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне 

хҽл итүгҽ Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы 

муниципаль берҽмлеклҽре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү 

тҽртибен раслау турында» 2013 ел, 22 ноябрь, 909 нчы карары, Татарстан 

Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районы Иж-Бубый авыл җирлеге 

Советының «Җирле референдум үткҽрү инициативасы турында»2018 елның 28 

августындагы 37-3 номерлы карары, Иж-Бубый авыл җирлеге Башкарма 

комитетының 2018 елның 28 августындагы 11 номерлы «Җирле референдум 

үткҽрү инициативасы турында» карары нигезендҽ, Татарстан Республикасы 

Ҽгерҗе муниципаль районы Иж-Бубый авыл җирлеге Советы карар бирде: 

1. 2018 елның 18 ноябренҽ Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль 

районы Иж-Бубый авыл җирлеге территориясендҽ гражданнарның үзара 

салымын кертү мҽсьҽлҽсе буенча җирле референдум билгелҽргҽ. 

 2. Җирле референдумга чыгарыла торган түбҽндҽге сорауны расларга: 



 
 

I группа инвалидлар, ялгыз яшҽүче өлкҽн кешелҽрдҽн (80 яшькҽ җиткҽн),  

торып укучы студентлардан, Россия Армиясе сафларына ашыгыч хезмҽткҽ 

чакырылучылардан,   иректҽн мҽхрүм ителгҽннҽрдҽн кала, Иж-Бубый авыл 

җирлегендҽ теркҽлгҽн, балигъ булган һҽр гражданга 2019 елда үзара салымны 

300 сум күлҽмендҽ кертергҽ һҽм шул акчаларны түбҽндҽге җирле мҽсьҽлҽлҽрне 

хҽл итҽргҽ юнҽлтергҽ Сез ризамы: 

1. Авыл җирлеге торак пунктлары чиклҽрендҽ территорияне төзеклҽндерү. 

2. Зиратларны карап тоту. 

3. Су белҽн тҽэмин итү объектларын һҽм су үткҽргеч челтҽрлҽрне карап 

тоту. 

4. Авыл җирлеге торак пунктлары чиклҽрендҽ авыл эчендҽге юлларны 

ремонтлау һҽм карап тоту. 

 

ҼЙЕ                                                          ЮК». 

  3. Ҽлеге карарны Иж-Бубый авыл җирлеге Советының мҽгълүмати 

стендларында, http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасының хокукый 

мҽгълүмат рҽсми порталында һҽм http://agryz.tatarstan.ru Татарстан Республика-

сы муниципаль берҽмлеклҽре порталы составындагы Ҽгерҗе муниципаль райо-

ны сайтында урнаштырырга. 

         4.Ҽлеге карар үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

Совет Рҽисе                                                                   Р.Р. ВАҺАПОВ 

 


