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ТОРЫШ 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге территориясендə гражданнарның үзара салым 

акчаларыннан файдалану турында 
 

1. Гомуми нигезлəмəлəр 
 
1.1. Əлеге нигезлəмə Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге 
территориясендə (алга таба - җирлек) үзара салым тəртибендə җирле əһəмияттəге 
конкрет мəсьəлəлəрне хəл итү өчен халыкны өстəмə чаралар җəлеп итү, куллану 
тəртибен җайга сала. 

1.2. Гражданнар-яшəү урыны җирлек чиклəрендə урнашкан Россия 
Федерациясе гражданнары. 

Гражданнарның үзара салым акчалары дигəндə җирле əһəмияттəге конкрет 
мəсьəлəлəрне хəл итү өчен гражданнарның бер тапкыр түлəүлəре аңлашыла. 

Гражданнарның үзара салымы мəсьəлəсе буенча җирле референдум – 
гамəлдəге законнар, җирлек чиклəрендə яшəү урыны буенча теркəлгəн Россия 
Федерациясе гражданнары арасында гражданнарның үзара салымы мəсьəлəсе 
буенча яшерен тавыш биргəндə гражданнарның тигез һəм турыдан-туры ихтыяр 
белдерүлəре нигезендə җирлек уставы нигезендə үткəрелə торган референдум. 

 
 

2. Үзара салым мəсьəлəсе буенча референдум үткəрү турында инициатива 
тəкъдим итү 

 
2.1. Үзара салым акчаларын кертү һəм куллану мəсьəлəлəре җирле 

референдумда хəл ителə. 
2.2. Гражданнарның үзара салымы мəсьəлəсе буенча җирле референдум 

үткəрү инициативасы белəн чыкты: 
- җирле референдумда катнашу хокукына ия булган Россия Федерациясе 

гражданнарына; 
- сайлау берлəшмəсенə, уставында сайлауларда һəм (яки) референдумнарда 

катнашуны күздə тоткан һəм федераль законда билгелəнгəн тəртиптə һəм 
срокларда теркəлгəн иҗтимагый берлəшмəлəргə; 

- Җирлек советына һəм авыл җирлеге башкарма комитетына алар белəн 
бергəлəп тəкъдим итəлəр. 

 
 
 
 



 
3. Референдум билгелəү, əзерлəү һəм үткəрү 

 
3.1. Җирле референдум билгелəү турындагы карар җирлек Советына җирле 

референдумнар билгели торган документлар кергəн көннəн соң 30 көн эчендə 
җирлек Советы тарафыннан кабул ителə.  

3.2. Җирле референдумны əзерлəү һəм үткəрү тəртибе «җирле референдум 
турында " 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы белəн җайга салына. 

3.3. Җирле референдум əзерлəү һəм үткəрү белəн бəйле чыгымнарны 
финанслау җирлек бюджеты хисабына башкарыла. 

 
4. Җирле референдум карары 

 
4.1. Гражданнар үзара салым җирле референдумда кабул ителгəн карар 

буенча җирлек территориясендə кертелə. 
4.2. Референдум үзара салым буенча түлəүлəр күлəмен һəм җирле 

əһəмияттəге конкрет мəсьəлəлəрне раслый, аларны хəл итүгə җыелган акчалар 
тотыла. Гражданнарның үзара салым түлəүлəре күлəме, гражданнарның аерым 
категориялəреннəн тыш, җирлекнең барлык гражданнары өчен дə тигез күлəмдə 
билгелəнə.  

4.3. Тавыш бирү нəтиҗəлəре һəм җирле референдумда кабул ителгəн карар 
җирлекнең мəгълүмат стендларында урнаштыру юлы белəн мəҗбүри игълан 
ителергə тиеш. Җирле референдумда кабул ителгəн карар аны рəсми игълан 
иткəн вакыттан үз көченə керə. 

4.4. Үзара салым билгелəү турында референдум карары җирлекнең барлык 
гражданнары өчен дə мəҗбүри булып тора. 

 
5. Үзара салым акчаларын кулану 

 
5.1. Үзара салым тəртибендə җыелган һəм əлеге Нигезлəмəнең 5.1 пункты 

нигезендə җирлек бюджетына кергəн акчалар җирле референдумда кабул 
ителгəн карарда каралган җирле əһəмияттəге конкрет мəсьəлəлəрне (конкрет 
мəсьəлəне) хəл итүгə җирлек башкарма комитеты тарафыннан тотыла.  

5.2. Авыл җирлеге башкарма комитеты референдумда кабул ителгəн 
карар үз көченə кергəн көннəн 10 көн эчендə референдум карарын тормышка 
ашыру максатыннан чаралар планын раслый.  

5.3.  Хисап елында файдаланылмаган акчалар килəсе финанс елына күчə 
һəм референдум карары белəн каралган максатларга тотыла. 

5.4.  Җирлек башлыгы елга бер тапкыр җирлек халкы алдында җирле 
референдумда кабул ителгəн карарның үтəлеше турында хисап тота. 

5.5.  Җирлек башлыгының 6.4 пункты нигезендə əзерлəнгəн хисаплары. 
əлеге нигезлəмəлəр җирлекнең мəгълүмати стендларында урнаштыру юлы белəн 
халыкка җиткерелə. 

5.6. Авыл җирлеге башкарма комитеты гражданнарның үзара салым 
акчаларын исəплəү, тулы күлəмдə һəм вакытында түлəүне контрольдə тота. 

 



6. Əлеге Нигезлəмəне бозган өчен җаваплылык 
 

6.1.  Билгелəнгəн вакытка кертелмəгəн гражданнарның үзара салым 
акчалары федераль законнарда билгелəнгəн тəртиптə түлəтелə. 

6.2. Акчаларны максатчан файдалануны контрольдə тоту Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының Контроль - хисап палатасы 
тарафыннан гамəлгə ашырыла. 


