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Карар  

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» Кызыл Октябрь авыл 
җирлеге " муниципаль берәмлеге башлыгы 

 
  31 октябрь 2019 елның                                                                                                         № 1 

 
"Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл 

җирлеге Екатериновка авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм 
алардан файдалану мәсьәләсе буенча халык җыенын билгеләү турында"» 

 
       «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56 статьялары, 
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, Татарстан Республикасы Яңа 
Чишмә муниципаль районының «Кызыл Октябрь авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
Уставының 81 статьясына таянып, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль 
районының Кызыл Октябрь авыл җирлеге башлыгы 

 
КАРАР: 

 
          1.2019 елның 19 ноябренә 13.00 сәгатьтә билгеләргә. Екатериновка авыл клубында 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл җирлеге 

Екатериновка авылында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыены.  

          2. Гражданнар җыенын үткәрү һәм оештыру Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 
муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл җирлеге башлыгы һәм башкарма комитеты 
тарафыннан тәэмин ителә.         
          3.  Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл җирлеге 
Екатериновка авыл җирлегендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган 
кешедән, көндезге формада белем алучы студентлардан, Бөек Ватан сугышында 
катнашучылардан, 1 төркем инвалидлардан, Бөек Ватан сугышында катнашучының һәм 
сугыш хәрәкәтләрендә катнашучының тол хатыннары, балачактан инвалидлардан алынган 
акчаларны Екатериновка авылында яшәү урыны буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 
хәл итүгә юнәлтү өчен, 2020 елда үзара салым кертү белән килешәсезме?: 
-  юлларны кардан чистарту; 
- җәйге вакытта территорияне чабу (ягулык-майлау материаллары, запас частьләр сатып 
алу, эшләр һәм шартнамә буенча хезмәт күрсәтүләр өчен түләү); 
- чишмәне койма белән әйләндереп алу (материал алу, килешү буенча эш өчен түләү). 

       «ЗА»                                                      «ПРОТИВ»  
4. Әлеге карарны «Интернет «мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында» бастырып чыгарырга (игълан 
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