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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«23» сентябрь 2019 ел №36

Референдум уткэру инициативасы турында

12.06.2002 ел № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарыныц сайлау 
хокукларыныц Ьзм референдумда катнашу хокукынын теп гарантиялэре 
турында» Федераль законный 15 статьясы, 06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ 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 «Уразай авыл жирлеге» 
муниципаль берзмлеге Уставыньщ 12 статьясы нигезендэ, карар чыгарам:

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

«Сез 2020 елда Уразай авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча 
теркэлгэн hop балигъ булган, 1 Теркем инвалидларыннан, Беек Ватан сугышы 
ветераннарыннан h3M катнашучылардан, Боек Ватан сугышында 
катнашучыларньщ тол хатыннарыннан, кондезге уку формасында укучы 
студентлардан тыш, 2 группа инвалидлар, 80 яшьтэн елкэнрэк пенсионерлар, куп 
балалы гаилэлэр очен бер тапкыр тулэуне киметеп, аны 200 сум кулэмендэ 
билгелэп, 400 сум кулэмендэ узара салым керту Ьэм бу акчаларныц жирле 
эЬэмияткэ ия булган тубэндэге сорауларны хэл итугэ юнэлту белзн килешэсезме:

- асфальт тушэмэле юлларньщ чокырларын ремонтлау Уразай авылы,Речная 
хэм Подгорная урамнары;

- Уразай авылында урамнарны яктырту, яктырткычлар, махсус жиЬазлар 
сатып алу, энергияне саклый торган лампаларны урнаштыру;

- Уразай авыл территориясен жыештыру, конкуреш калдыкларын Ьэм чуп- 
чарларны жыю;

-Уразай авыл халкынын ялын оештыру, бэйрэмнэр уткэру(Ж^ицу 
бэйрэме,Сабантуй, балаларны яклау коне,халыкара ©лкэннзр коне),

- Уразай авылында янгын гидрантларын сатып алу Ьом урнаштыру;
- Уразай авылында юлларны кардан чистарту;
- Уразай авылында жэй кене территорияне чабу;
-Уразай авылында Ьэлак булган сугышчылар Ьзйкэлен ремонтлау;
-Уразай авылында коры агачларны, куакларны кису, гербицид бел эн тоташ 

химик эшкэрту уткэру.
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2. Олеге карар тубэндэге чаралар аша халыкка игълан ителергэ тиеш:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы, Уразай авылы, 

Энгельс ур., 65 йорт адресы буенча урнашкан Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Уразай авыл жирлегенец 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 
челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: http://aznakaevo.tatarstan.ru.
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