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Карар №  1 
 

"Мөслим муниципаль районы Иске Карамалы авыл җирлеге торак пунктларында 

гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм алардан файдалану мәсьәләсе 

буенча гражданнар җыенын билгеләү турында"» 

 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, муниципаль район Иске Карамалы авыл 

җирлеге Уставының 1 нче статьясы нигезендә, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 1999 ел, 14 октябрь, 56 нчы Федераль закон, 

"Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" 2004 ел, 28 июль, 45-ЗРТ номерлы 

"Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Иске Карамалы авыл җирлеге 

составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек тәртибе 

турында «Нигезләмәне раслау хакында» Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының карары: 

 

1. 2019 елның 10 декабрендә 14 сәгать 00 минутка Яңа Карамалы һәм  Карл Либкнехт 

авылларында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар Җыенының беренче этабын 

билгеләргә. Мөслим муниципаль районы Иске Карамалы авыл җирлеге,  Яңа Карамалы 

авылы, Бакча урамы, 37б. 

2. 2019 елның 10 декабрендә 15 сәгать 00 минутка Иске Карамалы авылында Үзәк 

урамы, Яшьләр урамында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар Җыенының 

икенче этабын билгеләргә. Мөслим муниципаль районы Иске Карамалы авыл җирлеге, 

Иске Карамалы авыл мәдәният йорты бинасында Иске Карамалы авылы, Үзәк урамы, 113а 

йорт. 

3. 2019 елның 11 декабрендә 14 сәгать 00 минутка Күбәк, Иске Карамалы Яр буе 

урамында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар Җыенының өченче этабын 

билгеләргә. Мөслим муниципаль районы Иске Карамалы авыл җирлеге, Иске Карамалы 

авыл мәдәният йорты бинасында Иске Карамалы авылы, Кооператив урамы, 113а йорт. 

4. 2019 елның 11 декабрендә 15 сәгать 00 минутка Түреш, Иске Карамалы  Игенче 

урамында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар Җыенының дүртенче этабын 

билгеләргә.  Мөслим муниципаль районы Иске Карамалы авыл җирлеге, Иске Карамалы 

авыл мәдәният йорты бинасында Иске Карамалы авылы, Кооператив урамы, 113а йорт. 

 

5. Гражданнар җыенын уздыру өчен авыл җирлегендә яшәүчеләрнең исемлеген бүлү 

тәртибе: 

а) беренче этапта Яңа Карамалы һәм Карл Либкнехт исемле авыл халкы катнаша, тавыш 

бирергә хокуклы 111кеше; 

б) икенче этапта Иске Карамалы авылының Үзәк урамы, Яшьләр урамы катнаша, тавыш 

бирергә хокуклы 336 кеше.; 

в) өченче этапта Күбәк һәм Иске Карамалы авылының Яр буе урамы халкы катнаша, 

тавыш бирергә хокуклы 198 кеше.; 

г) дүртенче этапта Түреш һәм Иске Карамалы авылының Игенче урамы халкы катнаша, 

тавыш бирергә хокуклы 139 кеше; 



 

6. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

"Сез, Иске Карамалы авыл җирлегендә теркәлгән 18 яше тулган һәр гражданга, 700 (җиде 

йөз) сум күләмендә, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, I, II төркем инвалидларга, 

сугыш хәрәкәтләрендә катнашучыларга, Чернобыль һәлакәте ликвидациясендә 

катнашучыларга 350 (өч йөз илле) сум күләмендә бер тапкыр түләү (үзара салым) кертүгә 

килешәсезме? 

2020 елда үзара салым акчалары тотылырга тиешле эшләр: 

1. Беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү; 

2. Халыкның ялын оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү 

өчен шартлар тудыру; 

3. Җирлек территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм массакүләм спорт 

үсеше өчен шартлар тудыру, җирлекнең рәсми физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 

чараларын үткәрүне оештыру; 

4. Җирлектә рәсми мәдәни-массакүләм чараларын оештыру; 

5. Авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләре нигезендә җирлек 

территориясен төзекләндерүне оештыру; 

6. Урам-юл челтәре элементларына, җирлек чикләрендә планлаштыру структурасы 

элементларына исемнәр бирү; 

7. Каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм транспортлау 

эшчәнлеген оештыруда катнашу; 

8. Оештыру ритуаль хезмәтләр һәм карап тоту урыннар күмү; 

9. Оешма чикләрендә халыкны су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу; 

10. Җирлек торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларына 

карата юл эшчәнлеге; 

11. Җирлек халкының массакүләм ял итү өчен шартлар тудыру һәм халыкның 

массакүләм ял итү урыннарын төзекләндерүне оештыру, шул исәптән гражданнарның 

гомуми файдаланудагы су объектларына һәм аларның яр полосаларына ирекле үтүен 

тәэмин итү. 

12.  Җирлекләрнең территориаль планлаштыру документларын әзерләү һәм раслау; 

13. Җирлек территориясендә яшәүче күзәтүчесез хайваннарны тоту һәм карап тоту 

чараларын тормышка ашыру. 

 

7. Әлеге карарны мәгълүмат стендларына һәм җирлекнең рәсми сайтына урнаштыру 

юлы белән игълан итәргә. 

 

8. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

Иске Карамалы авыл  

җирлеге башлыгы                                                                             И..Н.Кәримов 

 


