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Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районының «Кама Тамагы  

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль  

берәмлеге территориясендә үзара салым  

акчаларын кертү һәм алардан файдалану  

мәсьәләсе буенча җирле референдум 

билгеләү турында 

 

 

12.06.2002 ел, № 67-ФЗ Федераль законның 15 статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 22, 56 статьялары, 

«җирле референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 18 статьясы, «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль 

берәмлеге Уставының 15 статьясы, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының шәһәр тибындагы поселогы " муниципаль берәмлеге 

Уставының, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Кама Тамагы поселогы Башкарма комитетының «җирле референдум 

үткәрү инициативасы турында» гы 6.09.2009 елдагы 120 номерлы карары, 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге Советының «Җирле референдум үткәрү 

инициативасы турында» 1999 елның 6 сентябрендәге 132 номерлы карары, 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге Советы карары нигезендә "Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы" муниципаль берәмлеге карар чыгарды: 

 

1. 2019 елның 24 ноябренә «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә гражданнарга үзара салым кертү мәсьәләсе буенча җирле 

референдум билгеләргә. 

2. Җирле референдумга чыгарыла торган түбәндәге мәсьәләне расларга: 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән 

һәр балигъ булмаган кешеләрдән, беренче төркем инвалидларыннан, өч һәм аннан 

күбрәк баласы булган күп балалы гаиләләрдән, җирлек территориясендә яшәүче һәм 



теркәлгән студентларны көндезге уку формасы һәм җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү өчен алынган акчалар юнәлеше буенча түбәндәге эшләрне башкару өчен 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтеләчәк 

- Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы зиратына һәм аның эченә керү юлларын 

урнаштыру; 

- юл билгеләре сатып алу һәм урнаштыру белән ясалма тигезсезлекләр урнаштыру; 

- Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселокта бистәләр һәм урамара юллар 

урнаштыру;                                 

 

“ЭЙЕ”                                      “ЮК” 

  

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә һәм адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында урнаштырырга.: 

- Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы, Совет ур., 11.ҖҮИ бинасы; 

 - Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы, К. Маркс ур., 105, китапханә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама  

Тамагы муниципаль районы  

Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселок  

муниципаль  берәмлеге Башлыгы,  

 Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы Кама Тамагы шәһәр   

тибындагы поселок муниципаль берәмлеге  

Советы Рәисе                                                                                            В.П. Сороковнин 


