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Сея{е авыл }цирлеге Советы
кАрАры

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Се}це авыл яtирлеге
территориясенда гражданнарныц yзара салым акчаларын керту haM

алардац фаЙдалану мосьалесе буенча яqирле референдум билгелаy турында

(Россия Федерациясе |ражданнарыныц сайлау хокукларыныц hэм

референдумда катнашу хокукыныц топ гарантиrIлэре турында>> 2002 елныц 12

ИЮНеНДэГе б7-ФЗ номерлы Федера_lrь законныц 15 статьясы, <<Россия

Федерациясендэ щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында)
2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ Федершrь законныц 22, 56 статьялары,
кХ(ирле референдум турында) 2004 елныц 24 апрелендэге 2З-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законыныц 18 статьясы, Татарстан Республикасы Арча
МУниципаль раЙоны Сех{е авыл хtирлеге муниципаль берамлеге Уставыныц 12

СТаТЬясына яраклаштырып, Татарстан Республикасы Арча муницип€tль раЙоны
Сех{е авыл щирлеге башкарма комитетыныц кРеферендум yткэрyдэ инициатива
кYрсэтy турында) 2019 елныц 3 октябрендэге 142 номерпы карары, Се>це авыл
Я{иРлеГе Советыныц <Референдум yткэрyдэ инициатива кyрсэтy турындa> 2019
елныц З октябрендэге 101 номерлы карары нигезендэ Сеще авыл х{ирлеге
Советы КАРАР бирде:

|.2019 елныц 24 ноябрена Сех(е авыл х(ирлеге территориясендэ
гражданFарныц yзара саJIымын KepTy мэсьэлэсе буенча }цирле референдум
билгелэргэ.

2. П(ирле референдумга чыгарыла торган ryбэндэге мэсьэлэне расларга:
"2020 елда сез Сех{е авыл щирлеге территориясенда яшэy урыны буенча
Теркэлгэн hap балиь булган кешедэн, ryлэy кулэме 250 сум тэшкил иткэн
кондеЗге формада белем €Lлучы студентлардан hэм 1 нче группа инвалидлардан
Тыш, 500 сум кyлэмендэ yзара сапым керф hэм алынган акчаларны х(ирле

эhэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хал итy буенча тубэндэге эшлэрне башкаруга
юнэлтy белэн килешэсезме:



1 . Щирлек территориясен тозеклэндерYне оештыру:

- Курса_Почмак авылында спорт мэйданчыгы сатып алу hэм урнаштыру, аныц

территориясен тозеклэндерy;

- Иске Муй авылында я'шел yсентелэрне санитар кисy;

-УраМнарныякТырТУчеЛТэрЛэренреМонТлаУ,ШУЛисэПТэнякТырТкыЧЛ?Р'
лампалар, изоляциrIлэнгэн чыбыклар, таймерлар, счетчикJIар, автоматлар,

сатып алу haM балалар мэйданчыкларын тозеклэндерy;

- Морэле авылы чишмасен тозекJIэндерy hэм ремонтлау очен материttJIлар сатып

aJry;

2. Щирлекнец торак пунктлары чиклэрендэ жирле эhэмияттэге

автомобиль юлларында юл эшларе €uIып бuру;

- урам-юл катламы нигезен булдыру hэм вак таш тyшэy:

- Сех(е авылы, МэктэП урамы, 3Д йортЫннаН 7нче йортка кадэр, Вахитов урамы,

1нче йорттан 11нче йорткакадэр;

- ТашкиЧ авылы, Г.Тукай ур.,20 нче йорттан 28 нче йортка кадэр;

- Морэле авылы, YзэК УРаМ, 52 нче йорттаН 53нче йортка кадэр, 9 МаЙ урамы,

1нче йорттан киселешкэ кадэр 100м; Купер урамы, 13нче йорттан 14нче йортка

кадэр (икенче этап);

Починок-Поник авылы, Ф.БикбаеВ УР., 9нчы йорттан киселешкэ кадэр 100м;

- Курса-Почмак авылы, Чокыр и)амы, 4 нче йортган 14 нче йортка кадэр; М,

Щэлил урамы, ЗOнчы йорттан киселешкэ кадэр 100 м; Yзэк УРоМ, 16 нчы йорттан

55 нче йортка кадер юлларны ремонтлау;
- Иске Масра авылы, Киров урамы, 22 нче йорттан 2З нче йортка кадэр (икенче

этап); 1 Май урамы, 1нче йорттан 5 нче йортка кадэр; 1 Май урамы, 7 нче

йорттан 9 нчы йортка кадэр (икенче этап);

йорттан 96 нчы йортка кадэр; Г.Ахунов ур.,32 нче йорттан 35 нче йортка кадэр

юлларны ремонтлау;
- Казаклар авылы, Ю.Гагарин ур.,19 нчы йорттан 25 нче йортка кадэр;

34 нче йорттан 35 нче йортка кадэр (икенче этап);

- Сикертэн авылы, Yзэк урам, 32 нче йорттан 35 нче йортка кадэр; Мэктэп

урамы, 58 нче йорттан киселешкэ кадэр 100м;

-Чемэ-Епга авылы, Кооператив урамыннан З.Гомэрова"урамы киселешенэ кадэр

100м;

-Яца Чуриле авылында Мэктап hэм Сергин урамнары арасында тимер-бетон

бохqралар куелган дамба ясау (3 этап);

3.двыЛ }цирлеге чиклэрендэ беренчел янгын куркынычсызлыгы чарЕшарын

тээмин итY:

- Иске Муй торак пунктында янгын гидранты сатып алу haM урЕаштыру;

4. Х(ирлэy урыннарын карап тору:



- Чомэ-Елга авылы зираты территориясен тозеклендерY.

Аерым мэсьэлэлэр буенча экономия барлыкка килгэн очракта, авыл х{ирлеге
Башкарма комитетынd акчаны референдумда билгелэнгэн башка мэсьэлэлэрне
хал итyгэ юнэдтергэ рохсэт итэргэ

эиЕ юк"

3. олеге карарны Татарстан Республикасыныц Рэсми хокукый мэьлYмат
портZLJIында (http:pravo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белэн бастырып чыгарырга
hэм халЫк кYплаП я{ыела торган урыннарда мэгьлYмат стендларында ryбэндаге
адреслар буенча урнаштырырга: ТР, Арча районы, Курса-Почмак авылы, Мэктэп
урамы,1; Сикертэн авылы,Yзэк урам,14; Сеще авылы, Мэктэп урамы, 25.

yз кочена керэ.

Г.М.Гыйбадуллина


