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РЕШЕНИЕ 

«24» сентябрь 2019 г. 

 КАРАР 

№116   

Җирле референдум билгеләү турында Балтач шәһәр җирлеге 

территориясендә Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 

гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм алардан файдалану 

мәсьәләсе буенча 

12.06.2002 ел, № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарының сайлау 

хокукларының һәм референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында» 

Федераль законның 15 статьясы, 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законның 22, 

56 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 28.07.2004 ел, №45-ТРЗ Татарстан Республикасы 

Законының 20 статьясы 1 пункты, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында» 24.03.2004 ел, № 23-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 18 

статьясы, " Балтач шәһәр җирлеге Уставы нигезендә, Балтач шәһәр җирлеге 

Советының 2019 елның «19» сентябрендә кабул ителгән 116 нчы номерлы 

«Балтач шәһәр җирлеге территориясендә җирле референдум үткәрү 

инициативасын тәкъдим итү турында» карары, Балтач шәһәр җирлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның «19» сентябрендә кабул ителгән 77-нче номерлы 

«Балтач шәһәр җирлеге территориясендә җирле референдум үткәрү 

инициативасын тәкъдим итү турында "гы карары нигезендә Балтач шәһәр җирлеге 

башкарма комитетының" Балтач шәһәр җирлеге территориясендә үзара салым 

кертү һәм», Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Балтач шәһәр 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. 2019 елның 17 ноябрендә Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 

Балтач шәһәр җирлеге территориясендә үзара салым акчаларын кертү һәм 

алардан файдалану мәсьәләсе буенча җирле референдум билгеләргә. 

2. Җирле референдумга чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

"Сез 2020 нче елда референдумда тавыш бирү хокукына ия булган 18 яшькә 

җиткән, Балтач шәһәр җирлегендә яшәүче һәр кешедән 500 сум күләмендә үзара 

салым кертү һәм алынган акчаларны җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә 

юнәлдерү белән килешәсезме?: 

– Балтач шәһәр тибындагы бистәсендә: Ленин, Киров, в. Булатов, и. Сәляхов 

урамнарына асфальт – бетон өслекле җәяүлеләр тротуарлары урнаштыру; 



Нариман-Г. Тукай урамнары буйлап-Мәктәп урамнары буенча водосточный 

канавы урнаштыру;; 

- Көек авылында: Ибраһимов урамы буенча юлларга асфальт-бетон җәю 

“ ӘЙЕ”                                                                                                   ЮК». 

3. Аерым юнәлешләр буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә 

алынган акчаларны экономияләгән очракта, Балтач шәһәр җирлеге Советы 

карары нигезендә, экономияләнгән акчалар референдумда билгеләнгән башка 

мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерелә. 

4. Әлеге карарны " Хезмәт» район газетасында һәм Татарстан Республикасының 

рәсми хокукый мәгълүмат порталында бастырып чыгарырга pravo.tatarstan.ru 

Балтач муниципаль районының рәсми сайтында авыл җирлегенең махсус 

мәгълүмат стендларында урнаштырырга, авыл җирлегенең махсус мәгълүмат 

стендларында урнаштырырга. baltasi.tatarstan.ru. 

5. Әлеге карар аңа кул куйган көннән үз көченә керә. 

 

 

Балтач шәһәр җирлеге башлыгы 

Балтач муниципаль районы Р.Р.Нотфуллин 


