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Балтач авылы                                                                      2018 елның 21 сентябре 

  

Гражданнарның  үзара салым акчаларын кертү 

һҽм файдалану мҽсьҽлҽсе буенча Балтач авыл 

җирлеге территориясендҽ  җирле референдум 

билгелҽү турында 

 

2002 елның 12 июнендҽге “Россия Федерациясе гражданнарының сайлау 

хокуклары  һҽм референдумда катнашу хокукының төп гарантиялҽре турында” 67-

ФЗ номерлы Федераль законның 15 маддҽсенҽ, 2003 елның 6 октябрендҽге “Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында” 131-

ФЗ номерлы Федераль  законның  22, 56 маддҽлҽренҽ, 2004 елның 28 июлендҽге 

“Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында” 45-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы законының  20 маддҽсенең  1 өлеше 1 пунктына, 2004 елның 24 

мартындагы  “Җирле референдум турында” 23-ЗРТ номерлы  Татарстан 

Республикасы законының 12 маддҽсенең  1 пункты “в” пунктчасына,  18 маддҽсенҽ, 

Татарстан Республикасы  Балык Бистҽсе муниципаль районы  “Балтач авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставының  11 маддҽсенҽ ярашлы рҽвештҽ, 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы   Балтач авыл җирлеге 

Башкарма комитетының 2018 елның 19 сентябрендҽге  “Референдум үткҽрү 

инициативасы турында” карары, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы   Балтач авыл җирлеге  Советының  2018 елның 19 

сентябрендҽге “Референдум үткҽрү инициативасы турында”  9 номерлы карары  

нигезендҽ Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы  Балтач  

авыл җирлеге  Советы КАРАР БИРҼ: 

1. Гражданнарның  үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы  Балтач авыл җирлеге 

территориясендҽ   2018 елның  18 ноябренҽ  җирле референдум билгелҽргҽ. 

2. .  Җирле референдумга чыгарылучы түбҽндҽге сорауны расларга: 

“Яшҽү урыны буенча  Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Балтач авыл җирлеге территориясендҽ  теркҽлгҽн   балигъ  булган, уку 

йортларының көндезге бүлеклҽрендҽ  укучы студентлардан гайре, һҽрбер кешенең 

2018 елда 1000 сум күлҽмендҽ  үзара салым кертүенҽ  һҽм  җыелган средстволарның 

түбҽндҽге  эшлҽрне башкару буенча җирле ҽһҽмияттҽге  мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ:    

1.Ямаш торак пунктының Яшьлҽр, Һ.Такташ урамнарына, Г.Тукай урамының 

бер өлешенҽ  асфальт  гранулиты түшҽүгҽ; 

2.Ямаш торак пунктын су белҽн тҽэмин итүгҽ; 

3.Кышын Балтач һҽм Ямаш  торак пунктларында юлларны карап торуга; 



4.Балтач торак пунктына урам исемнҽре һҽм йорт номерлары төшерелгҽн 

табличкалар булдыруга 

юнҽлтүгҽ  Сез  ризамы? 

  ҼЙЕ                                                                                                          ЮК”. 

 

3. Ҽлеге карарның рҽсми рҽвештҽ игълан ителгҽн  көннҽн үз көченҽ керүен 

билгелҽргҽ. 

4.Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы  

Балтач авыл җирлегенең түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан махсус мҽгълүмат  

стендларында: Татарстан Республикасы, Балык Бистҽсе районы, Балтач 

авылы,Татарстан урамы, 56а йорты; Ямаш авылы, Һ.Такташ урамы, 3в йорты һҽм 

Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районының http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 

“Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге “Татарстан 

Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы”ында урнаштырырга. 

5. Карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта калдырам. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистҽсе муниципаль районы  

Балтач авыл җирлеге башлыгы                                                            Х.Х.Гатиятов 

 


