
 

КАРАР 

2019 елның 28 октябре,                    Шетнево-Тулуш авылы        № 1 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы 

Югары Ырга һәм Яңа Ырга авыл 

 җирлекләрендә гражданнарның 

 үзара салым акчаларын кертү һәм алардан 

 файдалану мәсьәләсе буенча гражданнар  

җыенын билгеләү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 

25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «2004 

елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 

статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының» Югары Ырга авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге Уставының 22 

статьясы нигезендә карар бирәм: 

1.   2019 елның 7 ноябрендә 14 сәгатькә Татарстан Республикасы Балык 

           Бистәсе муниципаль районы Югары Ырга авыл җирлеге Яңа Ырга 

           авылында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыены 

           билгеләргә. 

 

2. 2019 елның 8 ноябрендә 14 сәгатькә Татарстан Республикасы Балык 

           Бистәсе муниципаль районы Югары Ырга авыл җирлеге Яңа Ырга 

           авылында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыены 

           билгеләргә. 

3. Халык җыенын уздыру өчен торак пунктта яшәүчеләр исемлеген 

           территориаль билге буенча бүләргә.   

 4.  Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

 

 



2020 елда Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары 

Ырга, Яңа Ырга, Югары Ырга авыл җирлекләре территориясендә яшәү урыны 

буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган кешедән 500 сум күләмендә үзара 

салым кертүгә килешәсезме?: 

     -энергия саклаучы урам яктырткычларын сатып алу һәм урнаштыру; 

    - авыл җирлеге торак пунктларында юл кырыйларында чүп үләннәрен чабу; 

    -Яңа Ырга авылындагы мәктәп һәм Ворошилов урамнарындагы юлларны 

ремонтлау; 

     -Шетнево-Тулуш авылы М. Җәлил урамы буенча (вак таш катламы)); 

    -авыл җирлеге торак пунктларында юлларны кышкы карап тоту;; 

   - су белән тәэмин итү. 

                       “ӘЙЕ”                                                                    "КАРШЫ"  

7. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, 

Югары Ырга авылы, М.Җәлил урамы, 18 йорт, Яңа Ырга авылы, Мәктәп урамы, 

48 нче йорт  адресы буенча урнашкан Югары Ырга авыл җирлегенең махсус 

мәгълүмат стендларында урнаштырырга. Балык Бистәсе муниципаль 

районының   "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә веб-

адрес буенча Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында: 

http:// ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында " Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru кабул ителгәннән 

соң 3 көн эчендә. 

8. Әлеге карар басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) көненнән үз көченә 

керә. 

 Балык Бистәсе муниципаль районы  

Югары Ырга Авыл Җирлеге Башлыгы                       Р.Н. Баһаутдинов 


