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РЕШЕНИЕ         КАРАР 

      № 17                                         01 октябрь 2019 ел                                                          

 

Референдум үткәрү инициативасы турында 

 

12.06.2002 елның   67-ФЗ номерлы  «Россия Федерациясе гражданнарының 

сайлау хокукларының һәм референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре 

турында» Федераль законның 15 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октяб-

рендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 22, 56 статьялары, 2004 елның 28 

июлендәге Татарстан Республикасы Законының 20 статьясындагы 1 пункты 

нигезендә, № 45-ТРЗ «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 

Сарман муниципаль районы Уставының 11, 12 статьялары, Сарман муниципаль 

районы Сарман авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Мәсьәлә буенча җирле референдум үткәрүне башлап җибәрергә: 

"Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге территориясендә яшәү 

урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган, I һәм II төркем инвалидларыннан 

һәм өлкән яшьтәге гражданнардан (80 яшьтән өлкәнрәк) кала, 2019 елда җир-

лек территориясендә ел дәвамында яшәмәүче гражданнар (студентлар, РФ Ко-

раллы Көчләре сафларында хезмәт итүче затлар, хөкем ителүчеләр һ.б. лар), 

тормыш өчен авыр хәлдә калган гаилә әгъзалары (СОП, янганнар, авырулар һ. 

б.) үзара салым кертергә килешәсезме?) 

һәм алдагы эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл 

итүгә алынган акчаларны юнәлтү турында: 

1. Оештыру ритуаль хезмәтләр һәм карап тоту урыннар, күмү:  

- Күмү урыннарын карап тоту, корал сатып алу.Сарман авылы. 

2. Җирле халкының ялын оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәтләре белән 

тәэмин итү өчен шартлар тудыру: 

Мәдәният чараларын оештыру ("Сабантуй", Җиңү көне, өлкәннәр, инвалидлар 

көне һ. б.): Сарман авылы, Яңа Әхмәт авылы.               

- ветераннарны котлау (ММЧ аша, бүләкләр, открыткалар, некрологлар, 

игъланнар бирү) 

3. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

- тыкрыкларны, юл капламнарын төзекләндерү Сарман авылы; 

- В.Терешкова урамы буенча һәм Илексаз авылына юл буенча тротуарлар 

урнаштыру; 

- Язгы ташуга каршы чаралар (сүтү, плотинаның пролет корылмаларын 

урнаштыру) Сарман авылы. 

4. Җирлек территориясен төзекләндерү эшләрен оештыру: 



- өстәмә яктырту нокталары урнаштыру һәм хезмәт күрсәтү Сарман авылы; 

- Сарман авылы урамнарының һәм КФЙ ишегалды территорияләрен төзеклән-

дерү (тузган хуҗалыкларны сүтү), биналар, коймаларны төзекләндерү, балалар 

өчен уен мәйданчыклары, МАФ урнаштыру, ял итү урыннарын оештыру, эс-

кәмияләр, яшелләндерү); 

- Пляж территориясен, Минзәлә елгасы үзәнен чистарту Сарман авылы; 

- паркларны яшелләндерү һәм карап тоту (үләннәрне чабу, инвентарь, ягулык-

майлау материаллары сатып алу); 

- тракторга хезмәт күрсәтү (ягулык-майлау материаллары, өстәмә җиһазлар, 

хезмәт хакы түләү). 

 

 

                          ӘЙЕ                                                        ЮК». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порта-

лында» (PRAVO.ТАТARSTAN.RU «Сарман муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең рәсми сайтында) һәм «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә.. 

 

 

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе 

авыл җирлеге башлыгы 

муниципаль район башлыгы                                Ф. М. Хөснуллин 
 

 


