
 
О назначении схода граждан в д. Ясная Звезда Майданского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан 

 
В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 
Закона Республики Татарстан № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан», ст.  24 Устава Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района,                                                 

                                             
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить на 26 ноября 2019 года сход граждан по вопросу введения 

самообложения граждан д. Ясная Звезда Майданского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района. 

2.Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 
«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории д. Ясная Звезда Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района и направлением полученных средств на решение вопросов 
местного значения по выполнению следующих работ: 

   - ремонт водопроводной сети в деревне Ясная Звезда 
                           «ДА»                                                      «НЕТ» 
3. Провести сход граждан около дома №14 по ул. Лесная д.Ясная Звезда в 10.00 

часов. 
4 Определить организатором схода граждан Исполнительный комитет Майданского 

сельского поселения. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района, на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан, а также на информационных стендах. 

 
  Глава Майданского 
 сельского поселения 
 Верхнеуслонского 

  муниципального района                                                                 В.В.Михеев 
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Гражданнарның үзара салымын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча  

Югары Ослан муниципаль районының Мәйдан авыл җирлегенең  
Ясная Звезда  авылында гражданнар җыенын билгеләү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ   Федераль законның 25.1, 56 
статьясы,  «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан 
Республикасы Законының 35 статьясы, Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан 
авыл җирлеге Уставының 24 статьясы нигезендә,                                                 

                                             
                                              КАРАР БИРӘМ: 

 
   1. 2019 елның 26 ноябренә Югары Ослан муниципаль районы Ясная Звезда авылында 
үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыенын билгеләргә. 
   2. Гражданнар җыенына чыгарыла торган сорауны расларга: 
«Югары Ослан муниципаль районының Ясная Звезда авылы җирлегендә яшәү урыны 
буенча теркәлгән балигъ булган һәр кешедән 2020 елда 300 сум күләмендә үзара салым 
кертүгә һәм алынган акчаларны түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итүгә җибәрергә ризалыгыгыз бармы?: 

   - Ясная Звезда авылында суүткәргеч челтәрен ремонтлау 
                            «ӘЙЕ»                                                      «ЮК» 

   3. Гражданнар җыенын Ясная Звезда авылы, Лесная урамы 14 нче йорт янында 10.00 
сәгатьтә уздырырга.  
   4. Гражданнар җыенын оештыручы итеп Мәйдан авыл җирлеге Башкарма комитетын 
билгеләргә. 
   5. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында, Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, шулай ук мәгълүмат стендларында 
урнаштырырга. 

 
 
 
 

Югары Ослан муниципаль районының  
Мәйдан авыл җирлеге Башлыгы                                                                                 В.В.Михеев 
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