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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
«23» сентябрь 2019 ел №31

Референдум уткэру инициативасы турында

12.06.2002 ел № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарыныц сайлау 
хокукларыныц hsM референдумда катнашу хокукыныц теп гарантиялэре турында» 
Федераль законныц 15 статьясы, 06.10.2003 ел №131-ФЗ «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законныц 22, 
56 статьялары, 24.03.2004 ел №23-ТРЗ «Ждоле референдум турында» Татарстан 
Республикасы Законыныц 17 статьясы, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы <^чэлле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставыныц 12 
статьясы нигезендэ, карар чыгарам:

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

«Сез 2020 елда Yчэлле авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча 
теркэлгэн hэр балигъ булган, 1 теркем инвалидларыннан, Беек Ватан сугышы 
ветераннарыннан hэм катнашучылардан, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц 
тол хатыннарыннан, кендезге уку формасында укучы студентлардан тыш, 400 сум 
кулэмендэ, 2 теркем инвалидларыннан бер тапкыр тYлэтYне 200 сумга киметеп, 
узара салым кертY hэм бу акчаларныц жирле эhэмияткэ ия булган тYбэндэге 
сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:

- юлларга вак таш жэю (ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш ечен тулэу):
Якты Кул авылы Якты Кул урамына;
- вак таш жэелгэн юлларда чокырлар ямау (ташу, вак таш жэю, килешу буенча 

эш ечен тулэу): Yчэлле авылы Совет, Октябрь, Тукай урамнарында, Якты Кул авылы 
Якты Кул урамында, Текмэле авылы Ишкэй урамында, Кызыл Йолдыз авылына 
керу юлында;

- янгын куркынычсызлыгын тээмин иту ечен тракторчы булган техниканы 
арендалау;

-Yчэлле, Текмэле, Якты Кул, Кызыл Йолдыз авылларын куаклардан, чуп 
улэннэреннэн чистарту hэм тоташ гербицид белэн химик эшкэрту ;

- Yчэлле, Текмэле, Якты Кул, Кызыл Йолдыз авыллары юлларын кардан
чистарту;
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- жэйге вакытта Учэлле, Текмэле, Якты Кул, Кызыл Йолдыз авыллары 
территориялэрен чабу;

- Учэлле авыл жцрлеге территориясену кергэн авылларда бэйрэм чараларын 
уткэру буенча хезмэт курсэту, булэк, сувенир продукциясе сатып алу («Ж^ицу кене», 
«Сабантуй», «Халыкара елкэннэр кене», «Яна ел»);

- Учэлле, Текмэле, Якты Кул, Кызыл Йолдыз авылларындагы урам утларын, 
яктырткычларны, махсус ж;иЬазларны сатып алу, урнаштыру, килешу буенча эш 
ечен тулэу;

- жирлек территориясендэ чуп улэнен чабу ечен триммерлар, запас частьлэр 
Ьэм ягулык-майлау материаллары сатып алу;

-Учэлле, Якты- Кул, Текмэле, Кызыл Йолдыз авылларында ике телдэ урам 
курсэткечлэрен Иэм торак йортлар ечен номерлар сатып алу (ясау);

-Якты Кул авылында балалар ечен уен мэйданчыгы кору (материал сатып алу 
Ьэм килешу буенча эш ечен тулэу);

- Учэлле авылында сугышта Ьэлак булган сугышчылар истэлегенэ куелган 
Ьэйкэлне ремонтлау (коймалар алыштыру, ветераннар исемлеген яцарту, килешу 
буенча эш ечен тулэу), Учэлле, Якты Кул авылларындагы Беек Ватан сугышы 
ветераннары стендын ясау.

0ЙЕ ЮК».

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

Совет ур., 51 йорт;
-Россия, Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Якты Кул авылы. Якты 

Кул, 15 йорт;
-Россия, Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Текмэле авылы, Ишкэй 

урамы, 15 йорт;
-Россия, Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Кызыл Йолдыз авылы, ул. 

Кызыл Йолдыз урамы,2 йорт адресы буенча урнашкан Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Учэлле авыл жирлегенец мэгълумат стендпарында;

- 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.

Башлык Г.М.Техвэтуллина
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