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Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл жирлеге территориясендэ гражданнарнын узара 

салымы Ьэм гражданнарнын узара салымы акчаларын файдалану 
турындагы нигезлэмэне раслау хакында

2003 елньщ 6 октябрендэ кабул ителгэн 131-ФЗ нче номерлы «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
Федераль законы, 2004 елньщ 24 мартында кабул ителгэн 23-TP3 нче номерлы 
«Жщрле референдум турында» Татарстан Республикасы Законы, 2013 елньщ 22 
ноябрендэ кабул ителгэн «Гражданнарга узара салым акчаларын жэлеп итеп гамэлгэ 
ашырыла торган жирле эЬэмияггэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ Татарстан 
Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре 
бюджетыныц башка бюджетара трансфертларын биру тэртибен раслау турында» 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 909 нчы номерлы карары, 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы «Петропавел авыл 
Жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТЭ:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
жирлеге территориясендэ гражданнарныц узара салым акчасы белэн файдалану Ьэм 
гражданнарнын узара салымы турындагы теркэлгэн нигезлэмэне расларга
2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталыныц
«Интернет» мэгьлумати - телекоммуникация челтэрендэ http://pravo.tatarstan. ru., 
Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында
http://novosheshminsk.tatarstan.ru. бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ).
3. Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
жирлеге Советыныц 2017 елньщ 8 ноябрендэге 31-87 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жирлеге

http://pravo.tatarstan
http://novosheshminsk.tatarstan.ru


территориясендз гражданнарньщ Y3aPa салымын жыю Ьзм куллану тэртибе 
турындагы нигезлзмэне раслау хакында " карарын уз кочен югалткан дип танырга.
4. Олеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районы Петропавел авыл жирлеге Советыньщ Бюджет, салымнар йэм 
финанслар буенча даими комиссиясенэ йвклэргэ.

Татарстан Республикасы Яца 1 
муниципаль районы Петропав 
жирлеге башлыгы [ь Д.С.Никитин



Татарстан Республикасы Яна Чишмэ 
муниципаль районы Петропавел авыл 

жирлеге Советы карарына кушымта 
2018 елныц 14 ноябрь № 41 - 1 14

Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
жирлеге территориясендэ гражданнарга узара салым Ьэм гражданнарныц 

узара салым акчаларын куллану турында

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл жирлеге территориясендэ (алга таба - авыл жирлеге) узара салым 
тэртибендэ жирле эЬэмияттэге конкрет мэсьэлэлэрне хэл иту очен халыкныц естэмэ 
чараларын жэлеп иту Ьэм алардан файдалану тэртибен жайга сала.
2.1. Гражданнар - яшэу урыны жирлек чиклэрендэ урнашкан Россия Федерациясе 
гражданнары.
Гражданнарныц узара салым акчалары дип жирле эЬэмияттэге конкрет 
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен гражданнарныц бер тапкыр тулэулэре ацлатыла. 
Гражданнарныц узара салым мэсьэлэсе буенча жирле референдум (гражданнар 
жыены) -  гамэлдэге законнар, Жирлек Уставы нигезендэ уткэрелэ торган 
референдум (гражданнар жыены), яшэу урыны буенча жирлек чиклэрендэ теркэлгэн 
референдумда (жыеннарда) катнашу хокукына ия булган Россия Федерациясе 
гражданнарыныц узара салым мэсьэлэсе буенча яшерен тавыш биргэндэ тигез Ьэм 
турыдан-туры белдерулэре нигезендэ жирле референдум (гражданнар жыены).

2. Гражданнарныц узара салым мэсьэлэсе буенча 
референдум уткэруне тэкъдим иту (гражданнар жыены)

2.1. Гражданнарныц бер тапкыр тулэулэрен керту Ьэм куллану мэсьэлэлэре жирле 
референдумда, э «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турындагы» Федераль законыныц 251 маддэсе 1 елешенец 4 Ьэм 41 
пунктларында каралган очракларда гражданнар жыенында хэл ителэ.
2.2. Гражданнарныц узара салымы мэсьэлэсе буенча ж;ирле референдумны 
(гражданнар жыенын) уткэру инициативасы белэн чыгучылар:
- жирле референдумда катнашу хокукына ия булган Россия Федерациясе 
гражданнары;
- сайлау берлэшмэсе, уставында сайлауларда Ьэм (яки) референдумнарда катнашуны 
куздэ тоткан Ьэм федераль законда билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм вакытта теркэлгэн 
ижтимагый берлэшмэлэр;
- Бергэлэп тэкъдим иткэн Жирлек Советына Ьэм Жирлек Башкарма комитеты 
житэкчесенэ.

3. Референдум билгелэу, эзерлэу Ьэм уткэру

3.1. ЖиРле референдум билгелэу турындагы карар Жирлек Советына жирле 
референдумнар билгели торган документлар кергэн кеннэн соц 30 кен эчендэ 
Жирлек Советы тарафыннан кабул ителэ.



3.2. Инициативалы теркем тарафыннан тэкъдим ителгэн гражданнар жыены 
Татарстан Республикасы Ян,а Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жирлеге 
Советы карары белэн, э Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл жирлеге башлыгы инициативасы белэн 30 кен эчендэ барлык 
кирэкле документлар кергэн кеннэн соц Яца Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл жирлеге башлыгы карары белэн билгелэнэ.
3.3. Гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча 
жирле референдумда тавыш биру коне - ноябрьнец еченче якшэмбесе.
Эгэр жирле референдум билгелэнергэ тиешле ноябрьнец еченче якшэмбесе эшлэми 
торган бэйрэм кененэ яки аннан алдагы конгэ туры килэ икэн, яки ноябрьнец еченче 
якшэмбесе билгелэнгэн тэртиптэ эш коне дип игълан ителгэн булса, референдум 
ноябрьнец дуртенче якшэмбесенэ билгелэнэ.
4.4. Жирле референдумны эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе 2004 елныц 24 мартында 
кабул ителгэн «Жирле референдум турында» 23-TP3 нче номерлы Татарстан 
Республикасы Законы, 2004 елныц 28 июлендэге «Татарстан Республикасында 
жирле узидарэ турында» 45-ТРЗ нче номерлы Татарстан Республикасы Законы 
белэн жайга салына.
4.4. Жирле референдум эзерлэу Ьэм уткэру белэн бэйле чыгымнарны финанслау 
Жирлек бюджеты хисабына башкарыла.

4. Жирле референдум (халык жыены) карары

4.1. Гражданнарныц узара салымы жирле референдумда кабул ителгэн карар буенча 
Жирлек территориясендэ тотыла.
4.2. Референдум узара салым буенча тулэулэр кулэмен Ьэм жирле эЬэмияттэге 
конкрет мэсьэлэлэрне раслый, жыелган акчалар аларны хэл итугэ тотыла. Узара 
салым кулэме, гражданнарныц аерым категориялэреннэн тыш, Жирлекнец барлык 
гражданнары ечен дэ тигез кулэмдэ билгелэнэ.
4.3. Тавыш биру нэтижэлэрен Ьэм жирле референдумда (гражданнар жыенында) 
кабул ителгэн карарны Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында 
bfip:/7novosheshminsk.tatarstan.ru. мэжбури рэвештэ бастырырга (халыкка игълан 
итэргэ).
Жирле референдумда (гражданнар жыенында) кабул ителгэн карар рэсми басылып 
чыккан (халыкка игълан ителгэн) мизгелдэн уз кеченэ керэ.
4.4. Референдум (гражданнар жыены) турында карар Жирлекнец барлык 
гражданнары ечен дэ мэжбури булып тора.

5. Узара салым акчаларын жыю тэртибе

5.1 .Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
жирлеге гражданнарыныц узара салым • акчаларын жыю тэртибе Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жирлеге Башкарма 
комитеты карары белэн раслана (2003 елныц 6 октябрендэ кабул ителгэн «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 131- 
ФЗ нче номерлы Федераль законныц 45 маддэсе, 2004 елнын 24 мартында кабул 
ителгэн «Жирле референдум турында» 23-TP3 нче номерлы Татарстан 
Республикасы законыныц 60 маддэсе)



6. Узара салым акчаларын кулану

6.1. Узара салым тэртибендэ жыелган Ьэм жирлек бюджетына кергэн акчалар жирле 
референдумда (гражданнар жыенында) кабул ителгэн карарда каралган жирле 
эЬэмияттзге конкрет мэсьэлэлэрне (конкрет мэсьэлэне) хэл итугэ Ждфлек Башкарма 
комитеты тарафыннан тотыла.
6.2. Авыл жирлеге Башкарма комитеты референдумда (гражданнар жыенында) 
кабул ителгэн карар уз кеченэ кергэннэн соц кеннэн бер кен эчендэ референдум 
карарын тормышка ашыру максатыннан чаралар планын раслый.
6.3. Хисап елында файдаланылмаган акчалар килэсе финанс елына кучэ Ьэм 
референдум карары (гражданнар жыены) белэн каралган максатларга тотыла.
6.4. Авыл жирлеге Башкарма комитеты житэкчесе елга бер тапкыр авыл жирлегендэ 
яшэучелэр алдында жирле референдумда (гражданнар жыенында) кабул ителгэн 
карарньщ утэлеше турында хисап тота.
6.5. Авыл жирлеге Башкарма комитеты житэкчесенен элеге Нигезлэмэнен 6.4 
пункты нигезендэ эзерлэнгэн хисаплары Яна Чишмэ муниципаль районынын рэсми 
сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru , Яца Чишмэ районы, Петропавел авылы, 
Ленин урамы (34 нче йорт янында), Андреевка авылы, Узэк урамы, 5 йорт адресы 
буенча урнашкан Петропавел авыл жирлеге мэгълумат стендларында урнаштыру 
юлы йэм башка ысул белэн халыкка житкерелэ.
6.6. Авыл жирлеге Башкарма комитеты гражданнарныц узара салым акчаларын 
исэплэу, тулы кулэмдэ 1зэм вакытында тулэуне контрольдэ тота.

7. Элеге Нигезлэмэне бозган ечен жаваплылык

7.1. Гражданнарныц билгелэнгэн вакытка кертелмэгэн узара салым акчалары 
законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.
7.2. Акчаларньщ максатчан кулланылышын контрольдэ тоту Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районынын Контроль-хисап палатасы 
тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

http://novosheshminsk.tatarstan.ru

