
КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Чемодур авыл жирлеге Советы

Чемодур авылы № 143 20 сентябрь 2019 ел

Чемодур авыл ж;ирлеге территориясендэ узара 
салым акчаларын керту Ьэм алардан файдалану 
мэсьэлэсе буенча ж;ирле референдум билгелэу 
турында

12.06.2002 ел № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарыныц сайлау 
хокукларынын, Ьэм референдумда катнашу хокукыныц топ гарантиялэре турында» 
Федераль законный 15 статьясы, 06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законныц 22, 
56 статьялары, 24.03.2004 ел №23-TP3 «Ж^ирле референдум турында» Татарстан 
Республикасы Законыньщ 17 статьясы, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Чемодур авыл щгрлеге» муниципаль берэмлеге Уставыныц 12 
статьясы нигезендэ, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чемодур 
авыл ж;ирлеге Башкарма комитетыныц 19.09.2019 ел №19 «Референдум уткэру 
инициативасы турында» карарын, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Чемодур авыл ж;ирлеге Советыныц 19.09.2019 ел №142 «Референдум уткэру 
инициативасы турында» карарын карап чыгып,

Чемодур авыл жирлеге Советы карар чыгарды:

1. 2019 елныц 17 ноябренэ Чемодур авыл жирлеге территориясендэ узара салым 
керту мэсьэлэсе буенча ж;ирле референдум билгелэргэ.

2. Ж^ирле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез 2020 елда Чемодур авыл ж;ирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча 

теркэлгэн Иэр балйгъ булмаган, 1 Торкем инвалидларыннан, Боек Ватан сугышы 
ветераннарыннан Ьэм катнашучылардан, Боек Ватан сугышында катнашучыларныц 
тол хатыннарыннан, кондезге уку формасында укучы студентлардан тыш, 300 сум 
кулэмендэ узара салым керту Ьэм бу акчаларныц жцрле эЬэмияткэ ия булган 
тубэндэге сорауларны хэл итугэ юнэлту бел эн килешэсезме:

1) ж;ирлек халкыныц ялын оештыру Ьэм мэдэният оешмалары хезмэтлэре белэн
тээмин иту очен шартлар тудыру;:

- булэк, сувенир продукциясе сатып алу, «Сабантуй», «Халыкара олкэннэр коне», 
«Яца ел " бэйрэм чараларын уткэру буенча хезмэт курсэту;»;

2) оештыру ритуаль хезмэтлэр Ьэм карап тоту урыннар куму:
- Зират коймасын алыштыру .Чемодур 

3) жирлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэрен раслау, аларныц утэлешен 
контрольдэ тоту, курсэтелгэн Кагыйдэлэр нигезендэ ж;ирлек территориясен

тозеклэндеруне оештыру.:
- ж;ирлек территориясендэ улэн чабу, чуп-чар ж;ыештыру буенча хезмэтлэр.



- Чемодур авылыныц узэк,Нагорный,Яшьл эр,Урман урамнарындагы юлларны 
карап тоту . Алферовка авылы, Зеленая урамы. Тетвель авылы, Степная ур.,

Заречная
- Чемодур авылыныц Яшьлэр урамында балалар мэйданчыгы сатып алырга Ьэм 

урнаштырырга;

3. Элеге карар «Маяк» район газетасында -  рэсми басмада басылып чыгарга Ьэм 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында тубэндэге веб-адрес 
буенча: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай муниципаль районыныц Интернет 
мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ рэсми сайтында тубэндэге веб-адрес 
буенча: http:// aznakyevo.tatarstan.ru. урнаштырылырга тиеш.

4. Элеге карар ул басылып чыккан кененнэн уз коченэ керэ.

ЭЙЕ ЮК».

Рэис Н.Б .Котельникова

http://pravo.tatarstan.ru

