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КАРАРЫ

“1 “ октябрь 2018 нче ел №40-110

“ЯЦА ЧИШМЭ РАЙОНЫ ПЕТРОПАВЕЛ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БИЛЭМЭЛЭРЕНДЭ Y3APA САЛЫМ ЖЫЮ ЬЭМ КУЛЛАНУ БУЕНЧА 

РЕФЕРЕНДУМ КОНЕН БИЛГЕЛЭРГЭ”

“Россия Федерациясе гражданнарыньщ сайлауга хокукы Ьэм референдумда 
катнашуга хокукы турында”гы Федераль законный,, 12 нче июнь 2002 нче ел “67-ФЗ, 
15 нче матдэсе нигезендэ, шулай ук “Россия Федерациясендэ узжитэкчелекне 
оештыру турында” Федераль Законный, 6 нчы октябрь 2003 нче ел № 131-ФЗ, 22 
нче, 56 нчы матдэсе нигезендэ, “Ждфле референдум турындагы” Татарстан 
Республикасы законы 24 нче март 2004 нче ел, № 23-TP3, 17 нче, 18 нче матдэлэре 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Яна Чишмэ районы, “Петропавел авыл 
жирлеге” Устаныныц 11 нче матдэсе нигезендэ, Татарстан Республикасы Яна 
Чишмэ районы Петропавел авыл жирлеге башкарма комитетынын 2018 нче елнын 
14 сентябере №26 номерльТ’Референдум уткэругу башлангыч биру” турындагы 
карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ районы Петропавел авыл 
жирлеге Советыныц 2018 нче елнын 14 сентябере №39-108 номерльГ’Референдум 
уткэругу башлангыч биру” турындагы карары нигезендэ, Татарстан Респубикасы 
Яца Чишмш районы Петропавел авыл жирлеге Советы

КАРАР бирэ:

1.Петропавел авыл жирлеге билэмэсендэ, узара салым жыю Ьэм куллану буенча, 
2018 нче елныц 18 нче нояберенэ референдум кенен билгелэргэ.

2. Референдумда каралачак сорауларны барларга:
“Сез , Петропавел авыл жирлеге билэмэсендэ теркэлгэн Ьэм балигъ булган Ьэр 
кешедэн, 2019 нчы елга, 500 сум кулэмендэ узара салым жыю белэн килешэсезме? 
Узара салым тулэудэн кендезге булектэ укучы студентлар, Боек Ватан сугышы 
ветераны, 1 нче группа инвалидлар, Беек Ватан сугышы ветераны Ьэм сугыш 
хэрэкэтлэрендэ катнашучыныц ялгыз калган тормыш иптэше, балачактан
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мемкинлеклэре чикле булганнар, Чернобыль Ьэлакэтендэ катнашучы азат ителэ. 
Узара салым тулэудэн ж;ыелган акчалар тубэндэге хезмэтлэр ечен кулланылачак:
- Петропавловка бистэсе авылы йэм Андреевка авылы урамнарын йэм юлларын 

чиста тоту, кышкы вакытта кардан чистарту;
- Петропавловка бистэсе авылы йэм Андреевка авылы сууткэргечлэрен 

тезеклэндеру йэм аларны даими карау; су белэн тээмин иту каланчасы тирэ-ягын 
киртэлэу; су белэн хезмэт курсэтугэтулэунетээмин иту;

- Петропавловка бистэсе 1зэм Андреевка авылларында экспертизага,
лицензиялэштеругэ, су белэн тээмин иту челтэрен тезеклэндеру проектын 
паспортлаштыруга, су каланчалырына 1ээм скважиналарында хезмэт курсэтугэ 
тулэугэ.

ЭЙЕ ЮК”.
3. Карарны “Яца Чишмэ” район газетасында бастырырга.
4. Карар “Яца Чишмэ” район газетасы битлэрендэ басырылган кеннэн уз кеченэ 
керэ.
б.Карарныц утэлешен тикшеруне уз остемэ йоклим.

Татарстан Республикасы Яца 
муниципаль районы Петро 
жирлеге башлыгы .Никитин


