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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл 

җирлеге территориясендә гражданнарның үзара салым акчаларын кертү 

һәм куллану мәсьәләсе буенча җирле референдум билгеләү турында 

 

 «Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының һәм 

референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында» 2002 елның 12 

июнендәге 67-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 22, 56 

статьялары, «җирле референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы 23-3РТ 

номерлы Татарстан Республикасы Законының 12 статьясы, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставының 11 статьясы, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге Советының 2014 елның 

1 июлендә кабул ителгән 59 номерлы «Алабуга муниципаль районы Олы Качык 

авыл җирлеге территориясендә гражданнарның үзара салымын җыю һәм 

куллану тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карары нигезендә, 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2018 елның 26 сентябрендәге 46 номерлы 

«референдум үткәрү инициативасы турында» карары, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге Советының 2018 елның 

26 сентябрендә кабул ителгән 138 номерлы карары нигезендә, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл 

Карар:  

1. 2018 елның 18 ноябренә Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Олы Качык авыл җирлеге территориясендә гражданнарның үзара 

салымын кертү мәсьәләсе буенча җирле референдумны билгеләргә. 

2. Җирле референдумга чыгарыла торган сорауны расларга: 



2.1 «Алабуга муниципаль районының Олы Качык авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге чикләрендә 18 яшькә җиткән гражданнардан, гомуми авыру 

инвалидларыннан, Бөек Ватан сугышы һәм сугыш хәрәкәтләре ветераннарының 

тол хатыннарын, тыл хезмәтчәннәре, күп балалы гаиләләрдән, ялгыз аналар, 

югары һәм урта махсус (урта һөнәри) уку йортларының көндезге бүлекләре 

студентларыннан тыш, 200 сум үзара салым кертү белән килешәсезме?:  

1. Бистәдә каты көнкүреш калдыклары җыю өчен контейнер 

мәйданчыкларын төзекләндерү Малоречинский; 

2. Олы Качка авылында гадәттән тыш хәлләр вакытында халыкка тавыш 

белән хәбәр итү системасын урнаштыру; 

3. Олы Тарловка авылында урам аншлаглары һәм күрсәткечләр сатып алу 

һәм урнаштыру»   

"ӘЙЕ «ЮК» 

 3. Әлеге карарны референдум әзерләү һәм үткәрү өчен муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясенә җибәрергә. 

4. Әлеге карар кабул ителгән көннән соң 5 көннән дә соңга калмыйча 

рәсми басылып чыгарга тиеш һәм рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә 

керә. 
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