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Совет карарына үзгәрешләр кертү турында  

Олы Качык авыл җирлеге Советының № 59 от 01 июль 2014 ел.  

"Нигезләмәне раслау турында 

гражданнарның үзара салымы һәм җыю тәртибе турында 

һәм гражданнарның үзара салым акчаларын куллану 

Олы Качык авыл җирлеге территориясендә 

Алабуга муниципаль районы» 

 

  «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «җирле референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының Олы Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Олы Качык 

авыл җирлеге Советы нигезендә 

 

Карар: 

 

1. Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге территориясендә 

гражданнарның үзара салымын җыю һәм куллану тәртибе турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 4.3 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"4.3. Тавыш бирү нәтиҗәләре һәм җирле референдумда кабул ителгән 

карар рәсми рәвештә басылып чыгарга (халыкка хәбәр итәргә) тиеш. Җирле 

референдумда кабул ителгән карар «җирле референдум турында "2004 елның 

24 мартындагы 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 59 

статьясы нигезендә рәсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) мизгелдән 

үз көченә керә". 

1.2. 5.1 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5.1. Үзара салым акчаларын җыю тәртибе муниципаль берәмлекнең 

хокукый акты белән билгеләнә». 

1.3. 5.2 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5.2. Аерым категория гражданнар, аерым алганда, гомуми авыру 

инвалидлары, Бөек Ватан сугышы һәм сугыш хәрәкәтләрендә 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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катнашучыларның тол хатыннары, тыл хезмәтчәннәре, күп балалы гаиләләр, 

ялгыз аналар, югары һәм урта махсус (урта һөнәри) уку йортларының көндезге 

бүлекләре студентлары өчен түләү күләме референдум карарында билгеләнгән 

сумманың 50 (илле) процентын тәшкил итә». 

1.4.5.3 пунктлар. 5.4. 5.5. чыгару. 

1.5. 6.1 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«6.1. Үзара салым тәртибендә җыелган һәм җирлек бюджетына кергән 

акчалар җирле референдумда кабул ителгән карарда каралган конкрет 

мәсьәләләрне (конкрет мәсьәләне) хәл итүгә җирлек башкарма комитеты 

тарафыннан тотыла». 

1.1. 6.5 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"Җирлек башлыгының 6.4 пункты нигезендә әзерләнгән хисаплары. әлеге 

нигезләмәләр 7 (җиде) көн эчендә басылып чыга (халыкка хәбәр ителә)». 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Рәис       А. А. Голованов 

 


