
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Югары Стэрле авыл жирлеге Советы 

КАРАРЫ
. . . .  .

Югары Стэрле авылы № 108-70 17 сентябрь 2018 ел.

Югары Стэрле авылы жирлеге билэмэсендэ 
узарасалым дыю  Ьэм куллану 
буенча, жирле референдум уткэру 

кенен билгелэу турында.
■■’It. ■ *' • • _ „ _  . .

2002 елелньщ 12 июнендэ кабул ителгэн “Россия Федерациясе гражданнарыныц 
референдумда катнашу Ьэм сайлау хокукларыныц теп гарантиялэре” турындагы 
67 номерлы Федераль законный 15 статьясы, 2003 елньщ 06 октябрендэ кабул 
ителгэн “Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруньщ уртак 
принциплары” турындагы 113 номерлы Федераль законный 22, 56 статьялары, 
2004 елныц 24 мартында кабул ителгэн “Ж^ирле референдум” турындагы 23 
номерлы Татарстан Республикасы законы, Югары Стэрле авыл >кирлеге 
Уставыньщ 12 статьясы, Югары Стэрле авыл жирлеге башлыгынын Зсентябрь 
2018 елда чыккан 14 номерлы “Дирле референдум уткэру” карары, Югары 
Стэрле авыл >кирлеге Советыньщ 3 сентябрь 2018 елда чыккан 107-69 номерлы 
“Дирле референдум уткэру” карары нигезлэрендэ,

Югары Стэрле авыл >кирлеге Советы карар кабул итте:

1. Югары Стэрле авыл >кирлеге билэмэсендэ узарасалым ж;ыю Ьэм куллану 
буенча 18 ноябрь 2018 ел конне референдум уткэрергэ.

2. Референдумда караласы мэсьэлэ:
“Сез, Югары Стэрле авыл >кирлеге билэмэсендэ теркэлгэн Ьэр балигъ 
булган кешедэн, 2018 елда 250 сум кулэмендэ узарасалым жыю белэн 

■* килешэсезме. Узарасалым тулэудэн кондезге якта укучы студентлар, 1 
группа инвалидлар азат ителэ. Узарасапымнан кергэн керем тубэндэге 
юнэлештэ тотыла:

1) зиаратлар тоту:
- Югары Эстэрле авылы жирлегенен зиаратларын коймалар алып 
эйлэндеру очен;
- Югары Эстэрле Ьэм Тубэн Эстэрле авылларынын зиаратларда 

« - чистарту эшлэре очен; ■ - ..
- Югары Эстэрле Ьэм Тубэн Эстэрле авылларынын зиаратларда 

дератизация,дезинсекция Ьэм гербицидлар ярдэмендэ химик юл белэн 
эшкэрту очен;
2) авылны тозеклэндеру:



- Югары Эстэрле Ьэм Тубэн Эстэрле авылларынын урам утларына 
электр лампалары сатып алып урнаштыру очен;
- Югары Эстэрле Ьэм Тубэн Эстэрле авылларында авыл жирлеген чуп 

улэннэренннэн чистарту очен;
- авыл эчендэге юлларны кардан чистарту очен;
3)жирлектэ яшэуче халыкка культура агарту хезмэте курсэту Ьэм ялын 

оештыру:
-авыл жирлегендэ “Жину бэйрэме”,’’Сабантуй”,’’Олкэннэр коне”,”Яна 
ел” бэйрэм чараларына булэклэр,сувенирлар сатып алып оештыру Иэм 
уткэру очен;

4) жирлектэ яшэуче халыкка физик культура Ьэм спорт хезмэте 
курсэту Ьэм ялын оештыру:

- спорт чараларына булэклэр,сувенирлар сатып алып оештыру Ьэм 
Иэм уткэру очен.

ЭЙЕ ЮК
3. Карар районный “Маяк” газетасында бастырыла Ьэм Азнакай муниципаль 

районыныц Интернет челтэрендэ http://aznakyevo.tatarstan.ru веб -  адресы 
буенча урнаштырыла.

4. Карар газетада бастырылып чыккан коненнэн кеченэ керэ.

http://aznakyevo.tatarstan.ru

