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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

«01» ноябрь 2019 ел №3

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Чалпы авыл жирлеге Ирекле торак пунктында 
гражданнарньщ узара салым акчаларын керту Ьэм 
алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар 
жыенын билгелэу турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» 
06.10.2003 ел №131-Ф3 Федераль законный 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында 
жирле узидарэ турында» 28.07.2004 ел №45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыньщ 35 
статьясы нигезендэ, Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге Уставы белэн, карар 
чыгарам:

1. 11.11.2019 ел Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге 
Ирекле торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар жыены билгелэргэ.

1.2. Билгелэргэ:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге Ирекле торак 

пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча халык жыенын оештыручы-Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге Башкарма комитеты;

- гражданнар жыенын уткэру вакыты -  11 ноябрь 2019 ел 13.00 сэг.тэн 14.00 сэг.кадэр;
- уткэру урыны -  Ирекле авылы, Гагарина у р ., 42 йорт, Ирекле авыл мэдэният йорты залы ;
1.3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге Башкарма 

комитетына тэкъдим итэргэ:
- 2019 елньщ 5 ноябреннэн дэ соцга калмыйча Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Чалпы авыл жирлеге Башкарма комитетында гражданнар жыены карарына чыгарыла 
торган материаллар белэн танышу хокукын гражданнарга тубэндэге адрес буенча бирергэ: Чалпы 
авылы, Узэк урамы, 35 йорт;

- сайлау хокукына ия булган Ирекле торак пунктында яшэучелэр исемлеген тезергэ;
- гражданнар жыенына мэгълумати материаллар эзерлэргэ;
- Ирекле торак пункты халкына массакулэм мэгълумат чараларында Ьюм гражданнар жыены 

турында башка ысуллар белэн хэбэр итэргэ;
2. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

«Сез 2020 Чалпы авыл жирлеге Ирекле торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча 
теркэлгэн Иэр балигъ булган, 1 Теркем инвалидларыннан, Беек Ватан сугышы ветераннарыннан 
Иэм катнашучылардан, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц тол хатыннарыннан, кендезге 
уку формасында укучы студентлардан тыш, 300 сум кулэмендэ узара салым керту Иэм бу 
акчаларньщ жирле эЬэмияткэ ия булган тубэндэге сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн 
килешэсезме:

mailto:Chal.Azn@tatar.ru
mailto:Chal.Azn@tatar.ru


- Ирекле авылында Гагарин урамына, Наратлы урамына вак таш жэелгэн юлларньщ чокырларын 
ремонтлау (сатып алу, вак таш жэю, килешу буенча эш ечен тулэу);
- Ирекле авылында урамнарны яктырту, яктырткычлар, махсус жнИазлар сатып алу, энергия 
саклаучы лампалар урнаштыру, килешу буенча эш ечен тулэу;
- Ирекле авылы территориясендэ конкурент калдыкларын Ьэм чуп-чарны вакытлыча жыю 
территориялэрен жыештыру, чистарту;
- Ирекле авылы зиратлары ечен жнЪазлар Ьэм инвентарь сатып алу;
- Ирекле авылында янгын сундергечлэр, янгын ранецлары, янгын сундеру инвентаре сатып алу;
- Ирекле авылында юлларны кардан чистарту;
- Ирекле авылында жэйге чорда территорияне чабу;
- Ирекле авылында коры агач, куаклар кису, чабу;
- Ирекле авылында су белэн тээмин иту челтэрлэрен ремонтлау (материал, жиЬазлар сатып алу, 
езеклеклэрне бетеру, торбаларны алыштыру, килешу буенча эш ечен тулэу);
- Ирекле авылында Ьэлак булган сугышчыларга куелган Ьэйкэллэрне ремонтлау (коймалар 
урнаштыру, буяу, агарту, эшлэр ечен килешу буенча тулэу) ;
- Ирекле авылында урам исемнэре язылган табличкалар ясау;
- Ирекле авылында гидротехник корылмаларда «су коенырга ярамый» дигэн табличкалар ясау, 
урнаштыру;
-Ирекле авылында бэйрэм чараларын («Яна ел», «Дину коне», «Сабантуй», «Халыкара елкэннэр 
кене») оештыру Ьэм уткэру.

« РИЗА» «КАРШЫ»
2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми порталында тубэндэге веб
адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай муниципаль районыньщ рэсми сайтында Татарстан 
Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталында «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: http://aznakaevo.tatarstan.ru. Ьэм Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы, Чалпы авылы, Ленина ур., 130 йорт, Узэк ур., 39 йорт, Чалпы авылы 
мэктэп бинасында, амбулатория бинасында урнашкан мэгьлумат стендларында, Камышлы, 
Ирекле, Балан-Булэк авыллары мэгьлумат стендларында урнаштырырга.
3. Элеге карар ул халыкка игьлан ителгэн кеннэн уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз артымнан калдырам.

А.М . Мехэмэтшин
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