
 

РЕШЕНИЕ                                 с. Лекарево                                          КАРАР                                                        

№ 136                                                                  «24»  сентября  2018 года  

 

Совет карарына үзгәрешләр кертү турында  

Лекарево авыл җирлеге Советының 150 нче елның 1 нче июлендә 

кабул ителгән.  

"Нигезләмәне раслау турында 

гражданнарның үзара салымы һәм җыю тәртибе турында 

һәм гражданнарның үзара салым акчаларын куллану 

Лекарево 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 

районы Лекарево авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл җирлеге Советы 

нигезендә Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл 

җирлеге Советы 

 

Карар: 

 

1. Алабуга муниципаль районы Лекарево 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. 4.3 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

СОВЕТ ЛЕКАРЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА  

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЛЕКАРЕВО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

 

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
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


«5.1. Үзара салым акчаларын җыю тәртибе муниципаль берәмлекнең 

хокукый акты белән билгеләнә». 

1.3. 5.3 пунктлар. 5.4. 5.5. чыгару. 

1.4. 4.3 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». 

1.5. 4.3 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. 

 

 

Рәисе М. Д. Мәсалимов 


