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«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный; 56 
статьясы, «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле 
авыл жирлеге " муниципаль берэмлеге Уставыныц 11 статьясы нигезендэ

Зирекле авыл жирлеге карар итте:

ЕБирелгэн Кушымта нигезендз Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге территориясендэ гражданнарныц 
узара салымы Ьэм гражданнарныц узаРа салым акчаларыннан файдалану 
турындагы нигезлэмэне расларга.

2.Элеге карарны Зирекле авыл жирлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге Советы бинасында мэгълумат 
стендында урнаштырырга.

3.Олеге карар рэсми басылып чыккан мизгелдэн уз кеченэ керэ.
3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге башлыгы 
Совет Рэисе Щдк х В.А.Данилова
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муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
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№ ЮЗлы карарына 

кушымта

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авыл жирлеге территорисендэгражданнарныц узара салымы
Ьзмгражданнарныц узара салым акчаларыннан файдалану турындагы

нигезлэмэ

I. Тому ми нигезлэмэ л эр
1.1. Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 

районыныц Зирекле авыл жирлеге территориясендэ,гражданнарныц узаРа 
салымы тэртибендэ,жирле эйэмияттэге конкрет мэсьэлэлэрне хэл иту очен 
,халыкныц остэмэ акчаларын жэлеп иту йэм алардан файдалану тэртибен жзйга 
сала.

2.1. Гражданнар-жирлек чиклэрендэ даими яшэу урыны булган Россия
Федерациясе гражданнары.

Узара салым акчалары дигэндэ, гражданнарныц жирле эйэмияттэге 
конкрет мэсьэлэлэрне хэл иту очен башкарыла торган бер такыр тулэулэре .

Гражданнарныц узара салымы жирле референдумда кабул ителгэн карар 
буенча ,жирлек территориясендэ кертелэ.

Жирлек составына керуче торак пунктта гражданнар жыенында конкрет 
торак пункт территориясендэ узара салым акчаларын керту йэм куллану
мэсьэлэлэре хэл ителэ.

Гражданнарныц узара салымы кулэме, жирлектэ (торак пунктта) 
яшэучелэрнец гомуми саныннан 30 проценттан артмаган йэм тулэу кулэме 
киметелергэ момкин булган аерым категориялэрдэн тыш, барлык жирлек 
(торак пунктта) халкы очен дэ абсолют кулэмдэ тигез билгелэнэ.

2. Узара салым мэсьэлэсе буенча жирле референдум уткэру
2.1. Узара салым акчаларын керту йэм куллану мэсьэлэлэре жирле 

референдумда хэл ителэ. Референдум узара салым буенча тулэулэр кулэмнэрен 
йэм жирле эйэмияттэге конкрет мэсьэлэлэрне раслый.

2.1. Гражданнарныц узара салым мэсьэлэсе буенча жирле референдумын 
уткэру инициативасы бел эн чыгу хокукына тубэндэгелэр ия:
-референдумда катнашу хокукына ия булган Россия Федерациясе гражданнары, 

- уставы сайлауларда йэм (яисэ) референдумнарда катнашуны куздэ 
тоткан йэм федераль законда билгелэнгэн тэртиптэ йэм срокларда теркэлгэн 
сайлау берлэшмэсенэ, башка ижтимагый берлэшмэгэ;

-Жирлек советына йэм Башкарма комитет житэкчесенэ,бергэлэп тэгьдим
иткэндэ.



2.3. Жирле референдумны билгелэу турындагы карар жирлек Советы 
тарафыннан жир лек Советына жирле референдум билгелэнэ торган 
документлар кергэн коннэн алып 30 кон эчендэ кабул ителэ.

2.4.Ж;ирле референдумны эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе «Жирле референдум 
турында»2004 елньщ 24 мартындагы 23-TP3 номерлы Татарстан Республикасы
Законы белэн жайга салына.

2.5. Жирле референдумны эзерлэу Ьэм уткэру белэн бэйле чыгымнарны
финанслау жирлек бюджеты хисабына башкарыла.

2.6.Тавыш биру нэтижэлэре Ьэм жирле референдумда кабул ителгэн карар 
авыл жирлегенец мэгълумат стендларына урнаштыру юлы белэн игълан 
ителергэ тиеш. Жирле референдумда кабул ителгэн карар хокукый порталда 
урнаштыру юлы белэн рэсми басылып чыккан мизгелдэн уз коченэ керэ.

2.7. Узара салым билгелэу турында референдум карарын утэу жирлекнец 
барлык гражданнары очен мэжбури.

3. Узара салым мэсьэлэсе буенча халык жыенын уздыру
3.1. Гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе Зирекле авыл жирлеге 

Уставы Ьэм жирлек Советы тарафыннан расланган «Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге составына керуче торак 
пунктларда гражданнар жыенын уткэругэ эзерлек тэртибе турында» Нигезлэмэ 
белэн жайга салына.

4. Узара салым акчаларын жыю тэртибе
4.1.Узара салым акчаларын жыю тэртибе авыл жирлегенец хокукый акты 

белэн жирле референдумда (гражданнар жыенында) кабул ителгэн карарны 
тормышка ашыруга юнэлдерелгэн, гражданнарнын, узара салым акчаларын 
тулэу бурычы билгелэнэ торган срокларны билгели.

4.2. Элеге акт вэкалэтле органнар тарафыннан «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 6 
октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль законный,, «Жирле референдум 
турында»2004 елнын, 24 мартындагы 23-TP3 номерлы Татарстан Республикасы 
законыныц 60 статьясында каралган тэртиптэ Ьэм срокларда чыгарыла.

5. Узара салым чараларын куллану
5.1. Узара салым буенча жыелган Ьэм жирлек бюджетына кергэн акча жирле 

референдумда кабул ителгэн карарда каралган жирле эЬэмияггэге конкрет 
мэсьэлэлэрне (конкрет мэсьэлэне) хэл итугэ жирлек банжарма комитеты тарафыннан 
тотыла.

5.2. Хисап елында файдаланылмаган акчалар килэсе финанс елына кучэ 
Ьэм референдум карарында каралган максатларга тотыла.

5.3. Жирлек башлыгы халык алдында жирле референдумда кабул ителгэн 
карарныц утэлеше турында елга бер тапкыр хисап тота.

5.4.Жирлек башлыгыныц 5.3 пункты нигезендэ эзерлэнгэн хисаплары. 
элеге Нигезлэмэ нигезендэ авыл жирлегенец мэгълумат стендларына 
урнаштыру юлы белэн халыкка игълан ителэ.



5.5. Авыл жирлеге башкарма комитеты гражданнарныц узара салым 
тулэулэренец , тулы 1тэм уз вакытында башкарылуын контрольдэ тота.

6. Элеге Нигезлэмэне бозган очен жаваплылык
6.1. Билгелэнгэн вакытка кертелмэгэн узара салым акчалары федераль

законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тулэтелэ.
6.2. Акчаларныц максатчан кулланылышын тикшереп тору Татарстан 

Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Контроль-хисап палатасы 
тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

В.А.Данилова
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