
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаралар планын раслау турында 

референдум карарын тормышка ашыру максатларында 

2018 елның 18 ноябре  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге Уставы, Алабуга районы территориаль сайлау комиссиясе карары 

(референдум комиссиясе) нигезендә 2018 елның 18 ноябрендәге 66/480 номерлы 

карар.  

 

КАРАР БИРӘ : 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елның» 18 " 

ноябрендәге референдум карарын гамәлгә ашыру максатларында чаралар планын (1 

нче кушымта) расларга. 

2. Әлеге карар рәсми игълан ителгән көннән үз көченә керә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

АБ җитәкчесе. Бахметов 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 СТАРОКУКЛЮКСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ИСКЕ КУКЛЕК АВЫЛ 

ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА            

КОМИТЕТЫ 

 

Иске Күклек КАРАР авылы карары 

   № 32                                                                   » 30 " ноябрь 2018 ел. 



 

 
 

1 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

№ 32» 30 " ноябрь 2018 ел. 

 

 

 

 

Чаралар планы 

референдум карарын тормышка ашыру максатларында 

 

№ 

п/п 

Чара  Үтәлеш вакыты  Җаваплы 

1. Үзара салым акчаларын 

түләү өчен авыл 

җирлеге 

гражданнарының 

исемлеген әзерләү һәм 

үзара салым акчаларын 

түләү тәртибе турында 

гражданнарга хәбәр итү 

2018 елның 1 

декабренә кадәр 

Авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

2. Үзара салым акчаларын 

җыю 

Референдумда кабул 

ителгән карар игълан 

ителгәннән соң өч ай 

эчендә 

Авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

3. Гражданнарның үзара 

салым акчаларын 

исәпләү, тулы күләмдә 

һәм вакытында түләү 

дөреслеген контрольдә 

тоту 

даими Авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

4. Бирелгән мәгълүматлар 

буенча үзара салым 

буенча недоимка 

торышы анализы 

үткәрү 

даими рәвештә Авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

5. Гражданнарның үзара 2018 елның 31 маена Татарстан Республикасы 



салым акчаларын 

җәлеп итеп, чараларны 

тормышка ашыру өчен 

халыктан җыелган 

акчалар суммасы авыл 

җирлеге бюджетын 

тәгаенләү 

кадәр АМР финанс-бюджет 

палатасы (проект), авыл 

җирлеге Советы (карар 

кабул итү) 

6. Гражданнарның үзара 

салым акчаларын 

җәлеп итеп, чараларны 

тормышка ашыру өчен 

халыктан җыелган 

акчалар суммасы авыл 

җирлеге бюджетын 

тәгаенләү 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинеты 

күрсәтмәсе чыккан 

саен 

ТР АМР финанс-бюджет 

палатасы  

7. Акчаларны максатчан 

файдалануны 

контрольдә тоту 

дәвамында 

ел 

ТР Алабуга муниципаль 

районының " Контроль-

хисап палатасы «МКУ 

(килешү буенча) 

8. Референдум карары 

белән билгеләнгән 

чараларның үтәлеше 

турында авыл җирлеге 

башлыгы хисабы 

елга бер тапкыр Авыл җирлеге башлыгы 

9. Авыл җирлеге 

башлыгының 

референдум карары 

белән билгеләнгән 

чараларның үтәлеше 

турындагы хисабын 

авыл җирлегенең 

мәгълүмат 

стендларында һәм (яки) 

муниципаль 

берәмлекнең рәсми 

сайтында урнаштыру 

юлы белән игълан итү 

5 көн дәвамында  Авыл җирлеге башлыгы 

   
 


