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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

«23» сентябрь 2019 ел №69

Референдум уткэру инициативасы турында

12.06.2002 ел № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарыныц сайлау 
хокукларыныц Ьэм референдумда катнашу хокукыньщ теп гарантиялэре турында» 
Федераль законный 15 статьясы, 06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ 
ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» Федераль законный 22, 
56 статьялары, 24.03.2004 ел №23-TP3 «Ж^ирле референдум турында» Татарстан 
Республикасы Законыныц 17 статьясы, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Чалпы авыл жцрлеге» муниципаль берэмлеге Уставыныц 12 
статьясы нигезендэ, карар чыгарам:

1. Тубэндэге сорау буенча ж;ирле референдум уткэру инициативасы белэн 
чыгарга:

2018 елдагы, 2019 елнын 1 нче январь кененэ калган узара салым акча 
калдыкларын жцрле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту: «Чалпы, Камышлы, Ирекле, 
Балан-Булэк авылларында кенкуреш калдыкларын, чуп-чарны жыю, чыгару Иэм 
утиллэштеру» юнэлешеннэн Чалпы авылында Ленин урамына, Яшьлэр урамына, 
Бакчалы урамына, Яца урамына, Гагарин урамына, Казан урамына, Балан-Булэк 
авылында Ленин урамына, Камышлы авылында Яшьлэр урамына, Ирекле авылында 
Гагарин урамына, Наратлы урамына «Вак таш ж;эелгэн юлларныц чокырларын 
ремонтлау (сатып алу, вак таш ж;эю, килешу буенча эш ©чен тулэу) » кебек 
сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме?

2. Элеге карар тубэндэге чаралар аша халыкка игълан ителергэ тиеш:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы, Чалпы авылы, Ленина 

ур., 130 йорт, Узэк ур., 39 йорт, Чалпы авылы мэктэп бинасында, амбулатория 
бинасында урнашкан мэгълумат стендларында, Камышлы, Ирекле, Балан-Булэк 
авыллары мэгълумат стендларында;
- 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» мэгълумат-телекоммуникация
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