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           РЕШЕНИЕ                  КАРАР 

    08 октября 2019 года                                                                                            № 18  

 

Сарман авыл җирлеге 

территориясендә үзара салым 

акчаларын кертү һәм алардан 

файдалану мәсьәләсе буенча җирле 

референдум билгеләү турында 

 

12.06.2002 ел, № 67-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнарының сайлау 

хокукларының һәм референдумда катнашу хокукының тӛп гарантияләре 

турында» гы Федераль законның 15 статьясы, 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ 

Федераль законның 22, 56 статьясы, Татарстан Республикасының «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» гы Законының 20 статьясындагы 1 

пункты, Сарман авыл җирлеге Уставының 11,12 статьясы нигезендә Сарман 

муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Советының 18.09.2018 ел, №  13 нче 

номерлы «референдум үткәрү инициативасы турында» Сарман авыл җирлеге 

Советы карар кабул итте: 

 

1. 2019 елның 1 декабренә Сарман авыл җирлеге территориясендә үзара салым 

кертү мәсьәләсе буенча җирле референдум билгеләргә. 

2. Җирле референдумга чыгарыла торган мәсьәләне расларга:  

"Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге территориясендә яшәү 

урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган, 1 һәм 11 тӛркем 

инвалидларыннан һәм 80 яшьтән ӛлкәнрәк гражданнардан, җирлек 

территориясендә ел дәвамында яшәмәүче гражданнардан (студентлар, РФ 

Кораллы Кӛчләре сафларында хезмәт итүче затлар) 2020 елда үзара салым 

кертүгә риза буласызмы?; авыр хәлдә калган гаилә әгъзаларын (ӛйләре янган) 

һәм алдагы эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итү 

ӛчен алынган акчаларны җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерү 

турында Карар кабул ителде.: 

- Сабантуй, Җиңү кӛне, Сарман, Түбән Әхмәт авылларында Ӛлкәннәр кӛне 

бәйрәмнәрен үткәрү ӛчен бүләкләр сатып алу һәм туклануны оештыру; 

- ветераннарны котлау(бүләкләр, открыткалар, игъланнар бирү); 

- Сарман авылында Илексаз авылына юлда, в. Терешкова урамы буенча 

тротуарлар урнаштыру; 

- Сарман авылы урам яктырткычлары сатып алу һәм урнаштыру; 



- Сарман авылында КФЙ ишегалларын һәм урамнарны тӛзекләндерү (тузган 

хуҗалыкларны сүтү, балалар ӛчен уен мәйданчыклары һәм кече архитектура 

формалары сатып алу) ; 

- Сарман авылы паркларын яшелләндерү һәм карап тоту (үлән чабу, инвентарь 

һәм ягулык-майлау материаллары сатып алу) ; 

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

запас частьләр сатып алу, хезмәт ӛчен түләү); 

- Сарман авылы зиратында үлән чабу һәм куаклар кисү; 

 

ӘЙЕ   ЮК?». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» PRAVO.TATARSTAN.RU «Сарман муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында) һәм «Интернет»мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 

 

Совет Рәисе  

Сарман авыл җирлеге башлыгы                                  Ф. М. Хӛснуллин 


