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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«19» сентябрь 2019 ел № 52

Референдум уткэру инициативасы турында

12.06.2002 ел № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарынын, сайлау 
хокукларыньщ Ьэм референдумда катнашу хокукыныц теп гарантиялэре 
турында» Федераль законный 15 статьясы, 06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия 
Федерациясендэ жцрле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
Федераль законный 22, 56 статьялары, 24.03.2004 ел №23-TP3 «Дирле 
референдум турында» Татарстан Республикасы Законыныц 17 статьясы, 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставыныц 12 статьясы нигезендэ, карар 
чыгарам:

1. Тубэндэге сорау буенча жирле референдум уткэру инициативасы 
белэн чыгарга:

«Сез 2020 елда Чемодур авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны 
буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булмаган, 1 Теркем инвалидларыннан, Беек 
Ватан сугышы ветераннарыннан Иэм катнашучылардан, Беек Ватан 
сугышында катнашучыларныц тол хатыннарыннан, кендезге уку 
формасында укучы студентлардан тыш, 300 сум кулэмендэ узара салым 
керту Ьэм бу акчаларныц жцрле эЪэмияткэ ия булган тубэндэге сорауларны 
хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:
- булэк, сувенир продукциясе сатып алу, «Сабантуй», «Халыкара елкэннэр 
кене», «Яца ел " бэйрэм чараларын ytk9PY буенча хезмэт курсэту;»; 2) 
оештыру ритуаль хезмэтлэр Ьэм карап тоту урыннар куму: - Зират коймасын 
алыштыру .Чемодур 3) жирлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэрен 
раслау, аларньщ утэлешен контрольдэ тоту, курсэтелгэн Кагыйдэлэр 
нигезендэ жирлек территориясен тезеклэндеруне оештыру.: - жирлек 
территориясендэ улэн чабу, чуп-чар жыештыру буенча хезмэтлэр. - Чемодур 
авылыныц узэк, Нагорный, Яшьлэр, Урман урамнарындагы юлларны карап
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тоту . Алферовка авылы, Зеленая урамы. Тетвель авылы, Степная ур., 
Заречная - Чемодур авылыныц Яшьлэр урамында балалар мэйданчыгы сатып 
алырга Ьэм урнаштырырга, 4) жирлек территориясен тезеютэндеру 
кагыйдэлэрен раслау, аларныц утэлешен контрольдэ тоту, курсэтелгэн 
Кагыйдэлэр нигезендэ жирлек территориясен твзеклэндеруне оештыру.

2. Элеге карар халыкка урнаштыру юлы белэн халыкка игьлан ителергэ
тиеш:

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чемодурово 
авыл жирлегенец, тубэндэге адрес буенча урнашкан мэгълумат стендлары;:

ТР, Азнакай муниципаль районы, Чемодур авылы, Узэк ур., 4а;
ТР, Азнакай муниципаль районы, Чемодур авылы, Яшьлэр ур., 20а;
- Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында 

тубэндэге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru,
- Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Татарстан 

Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталында «Интернет» 
мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: 
http://aznakaevo.tatarstan.ru.

ЭЙЕ ЮК».
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