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КАРАР

Территориядә җирле референдум билгеләү турында
Лаеш шәһәре «муниципаль берәмлеге башлыгы
Лаеш муниципаль районы
Кертү һәм гамәлгә кертү мәсьәләсе буенча» Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы карары 
гражданнарның үзара салым акчаларын куллану

12.06.2002  ел,  №  67-ФЗ  Федераль  законның  15  статьясы,  «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
06.10.2003  ел,  №131-ФЗ  Федераль  законның  22,  56  статьялары,  «җирле
референдум  турында»  24.03.2014  ел,  №  23-ТРЗ  Татарстан  Республикасы
Законының 18 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында»
Татарстан Республикасы Законының 20 статьясындагы 1 пункты нигезендә»,
«Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Лаеш  шәһәре»
муниципаль  берәмлеге  Уставының  11  статьясы  нигезендә,  Лаеш  шәһәре
Башкарма комитеты җитәкчесенең  «җирле референдум үткәрү инициативасы
турында»  1999  елның 20  сентябрендәге  108  номерлы  карары,  Лаеш  шәһәре
Советының 2016 елның 14 гыйнварындагы 34 номерлы карары белән расланган
Лаеш шәһәре территориясендә гражданнарның үзара салымы һәм гражданнар
үзара салым акчаларын җыю һәм куллану тәртибе турындагы нигезләмәнең 3.1
пункты нигезендә, Лаеш шәһәре Советы карар чыгарды:

1.  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  «Лаеш  шәһәре»  муниципаль
берәмлеге территориясендә гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм
алардан  файдалану  мәсьәләсе  буенча  җирле  референдум  билгеләү
турында»2009  ел,  1  октябрь,  139  нчы карары үз  көчен  югалткан  дип  санау
хакында " 2009 ел, 1 октябрь, 139 нчы карары.



2.  2019 елның 8  декабренә  «Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль
районы Лаеш шәһәре»муниципаль берәмлеге территориясендә гражданнарның
үзара салымын кертү мәсьәләсе буенча җирле референдум билгеләргә.

3. Җирле референдумга чыгарыла торган мәсьәләне расларга:
«Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы»  муниципаль

берәмлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган
кешедән, турыдан-туры белем алучы һәм балачактан инвалидлардан тыш, 2020
елда 250 сум күләмендә үзара салым кертергә килешәсезме?: 

-Лаеш шәһәренең һәм Иске Пристань авылының урам-юл челтәрен төзү,
ремонтлау һәм карап тоту;;

- Лаеш шәһәре зиратлары территориясен төзекләндерү»
«әйе»                            «юк».

4.  Лаеш  шәһәренең  махсус  мәгълүмат  стендларында  әлеге  карарны
игълан итәргә һәм Лаеш муниципаль районы рәсми сайтының Лаеш шәһәренең
Интернет-битендә урнаштырырга.
         5. Әлеге карар ул халыкка игълан ителгән көннән үз көченә керә.
         6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Район башлыгы – Совет рәисе
вазыйфаларын башкаручы                                                
Лаеш шәһәре Татарстан Республикасы
муниципаль районы                                                                             И.В.Коробов
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