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         10.09.2019 ел                Кырым-Сарай авыл                 № 114 
 

 

Җирле үзидарәне үткәрүне башлап җибәрү турында 
 Кырым-Сарай авылы территориясендә референдум 
 Баулы авыл җирлеге башлыгы 
муниципаль район башлыгы  
акчаларны кертү һәм куллану 
гражданнардан үзара салым җыю 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы 23-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районының Кырым-Сарай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Кырым-Сарай авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Кырым-Сарай 

авыл җирлеге территориясендә үзара салым акчаларын кертү һәм куллану 

мәсьәләсе буенча җирле референдум үткәрүне башлап җибәрергә. 

2. Җирле референдумга чыгарыла торган мәсьәләне, Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районының Кырым-Сарай авыл җирлеге 

территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган, көндезге уку 

формасы буенча укучы студентлардан, Кырым-Сарай авыл җирлеге 

территориясендә теркәлгән, ләкин теркәү урыны буенча өч елдан артык 

яшәмәүче затлардан тыш, 200 (ике йөз) сум күләмендә үзара салым акчаларын 

бер тапкыр түләүне кертү турында тәкъдим итәргә., һәм алдагы эшләрне 



башкару буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган 

акчаларны юнәлтү турында: 

-Кырым - Сарай авылында зиратны төзекләндерү (койма, урнаштыру, эш) - 35 

000 сум;  

-Кырым Сарай авылында Җиңү паркына хезмәт күрсәтү (газон чабу, буяу, эш) 4 

400 сум; 

-Кырым - Сарай авылында юлларны карап тоту (чистарту, өю) - 20 000 сум; 

- Мортаза авылында юлларны карап тоту (чистарту, өю) - 20 000 сум; 

- Мортаза авылында балалар паркына хезмәт күрсәтү (обкос, буяу, эш) 3000 

сум; 

– Мортаза авылында урам утларын ремонтлауга (электрчы хезмәте) 5 000 сум; 

-Кырым – Сарай авылында урам утларын ремонтлауга (электрчы хезмәте) - 5 

000 сум; 

                          ӘЙЕ                                      ЮК 

    

3. Әлеге карар Кырым-Сарай авыл җирлегенең рәсми сайтында 

урнаштыру юлы белән халыкка игълан ителергә тиеш 

(http://bavly.tatarstan.ru/rus/krim_saraiskoe.htm( ТР, Баулы муниципаль районы, 

Кырым-Сарай авылы, Совет урамы, 59А йорт, мәдәният йортларында урнашкан 

Кырым-Сарай авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында). 

     4. Әлеге карар ул халыкка игълан ителгән көннән үз көченә керә. 

 

Башлык, Совет Рәисе 
Кырым-Сарай авыл җирлеге башлыгы                         Д. А. Шакирҗанов 
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