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ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

 

« 30» ноябрь  2019 ел                             № 3  

        

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Бикүле авыл җирлегенең 

Бикүле авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һҽм алардан 

файдалану мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенын уздыруны билгелҽү турында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Бикүле авыл җирлеге 

Уставының 23 статьясы нигезендҽ, Нурлат муниципаль районының Бикүле авыл 

җирлеге башлыгы                                                 

                                             КАРАР ИТТЕ: 

1.    2019 елның 11 ноябрендҽ 10 сҽгать 00 минутка Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районы Бикүле авыл җирлегенең Бикүле авылында Мҽктҽп, 

Дуслык, Ленин урамнарыннан үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча гражданнар 

Җыенының беренче этабын уздыруны билгелҽргҽ. 

2.    2019 елның 11 ноябрендҽ 14 сҽгать 00 минутка М. Җҽлил урамы буенча 23 

нче йорт янында Бикүле авылында М. Җҽлил урамы буенча 23-51нче, 52-62 нче 

йортлардан, Гагарин урамыннан Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы Бикүле авыл җирлеге буенча үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча Халык 

җыенының икенче этабын билгелҽргҽ. 

3.    2019 елның 14 ноябрендҽ 10 сҽгать 00 минутка Шоссе урамы буенча 17нче 

номерлы йорт янында Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Бикүле 

авыл җирлегенең Ш. Камал урамы буенча,  Шоссейная урамы, Яшел урам буенча 

үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча гражданнар Җыенының өченче этабын 

үткҽрүне билгелҽргҽ. 

4.    2019 елның 18 ноябрендҽ 10 сҽгать 00 минутка М. Җҽлил урамы буенча 

28нче номерлы йорт янында Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Бикүле авылының М. Җҽлил урамы буенча 2-50 нче номерлы йортларыннан үзара 

салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча гражданнар Җыенының дүртенче этабын уздыруны 

билгелҽргҽ. 



5.   2019 елның 18 ноябрендҽ 14 сҽгать 00 минутка Тыныч урамы буенча 24нче 

номерлы йорт янында Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Бикүле 

авыл җирлегенең Бикүле авылында М. Җҽлил урамы буенча1-21-нче номерлы, 

Тыныч, Һ. Такташ урамы буенча, Тукай урамы буенча урнашкан йортлардан үзара 

салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча гражданнар Җыенының бишенче этабын уздыруны 

билгелҽргҽ. 

6.  Бикүле авылында яшҽүчелҽр исемлеген гражданнар җыенын уздыру өчен 

сайлау тҽртибен территориаль билге буенча башкарырга. 

7.    Гражданнар җыены этапларын үткҽрү һҽм оештыру эше Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Бикүле авыл җирлеге башлыгы һҽм 

Башкарма комитеты тарафыннан башкарыла 

8.    Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

«Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Бикүле авыл 

җирлегенең Бикүле авылында яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн балигъ булган һҽр 

кешедҽн, 1 гр инвалидлардан тыш, балачак инвалидларыннан,  Бөек Ватан 

сугышында катнашучыларның тол калган хатыннарыннан, көндезге уку формасы 

буенча укучы студентлардан тыш,  2020 елда 1000 сум күлҽмендҽ үзара салым кертү 

белҽн һҽм җыелган  акчаларны түбҽндҽге эшлҽрне башкару буенча җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ юнҽлтү белҽн килешҽсезме: 

1) Бикүле торак пункты чиклҽрендҽге юлларны ремонтлау (грунттан юл 

өслеген күтҽрү, вак таш сатып алу, ташу, салу, транспорт хезмҽтлҽре) 

2) Бикүле авылын су белҽн тҽэмин итү чыганакларын норматив талҽплҽргҽ 

китерү буенча эшлҽр үткҽрү 

3) Бикүле авылында янгын гидрантларын сатып алу һҽм урнаштыру. 

 

       «ҼЙЕ»                                                      «ЮК». 

      9.  Ҽлеге карарны «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми порталында 

http://pravo.tatarstan.ru бастырып чыгарырга (игълан итҽргҽ) һҽм Нурлат муниципаль 

районының рҽсми сайтына http://nurlat.tatarstan.ru  урнаштырырга,  Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Бикүле авылының мҽгълүмат 

стендларында халык җыены этапларын үткҽрү датасына кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга 

калмыйча хҽбҽр итҽргҽ.  

       10.  Ҽлеге карар басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районы 

Бикүле авыл җирлеге башлыгы                                                               Р.Х.Садыков 
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