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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР
от «23» сентября 2019 года № 46

Референдум уткэру инициативасы турында

12.06.2002 ел № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарыньщ сайлау 
хокукларыныц Ьэм референдумда катнашу хокукыныц теп гарантиялэре турында» 
Федераль законный; 15 статьясы, 06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законный; 22, 
56 статьялары, 24.03.2004 ел №23-TP3 «Дирле референдум турында» Татарстан 
Республикасы Законыньщ 17 статьясы, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Чубар-Абдул авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставыныц 12 статьясы нигезендэ, карар чыгарам:

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

«Сез 2020 елда Чубар-Абдул авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча 
теркэлгэн Ьэр балигъ булган, 1 теркем инвалидларыннан, Беек Ватан сугышы 
ветераннарыннан Ьэм катнашучылардан, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц 
тол хатыннарыннан, кендезге уку формасында укучы студентлардан тыш, 300 сум 
кулэмендэ узара салым керту, 2 теркем инвалидлар ечен 150 (50%) сум кулэмендэ бер 
тапкыр тулэуне киметергэ Ьзм бу акчаларныц жирле эЬэмияткэ ия булган тубэндэге 
сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:

- юлларга щебенка жэю (сатып алу, ташу, вак таш ж;эю, килешу буенча эш ечен 
тулэу) Чубар Абдул авылында Совет урамы, тыкры к- Совет урамынын 103 
йортынан Чапаев урамынан 22 йортка к ад эр, тыкрык Совет урамынын 115 нче 
йортынан Чапаев урамынын 33 йортка кадэр., Буралы авылы, Октябрь урамы, 
Мэктэп урамы.

- Мэндэй авылы зиратын коймалау;
- бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру (Яна ел, Д ину коне, Сабантуй, 

Халыкара елкэннэр кене)
Чубар-Абдул, Буралы, Мэндэй, Митрафан авылларында урам исемнэре 

язылган табличкалар ясату;

ЭЙЕ ЮК».



2. Эл ere карар тубэндэге чаралар аша халыкка игълан ителергэ тиеш:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы, Чубар Абдул авылы, 

Совет урамы, 85 нче йорт,
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы, Буралы авылы, 

Октябрь урамы, 34 нче йорт авыл мэдэният йорты,
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы, Мэндэй авылы, 

Ялантау ур., 366 йорт, авыл мэдэният йорты янында урнашкан 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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