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КАРАР              КАРАР 
2019 елның 30 октябре                                                                                                          №1                  

 
 "Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгы Тау авыл 

җирлегендә гражданнар җыенын билгеләү турында 
гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм алардан файдалану мәсьәләсе 

буенча» 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56 статьялары, 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, Татарстан Республикасы Яңа 

Чишмә муниципаль районының «Тубылгытау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
Уставының 81 статьясы, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының 

Тубылгытау авыл җирлеге башлыгы 
 

                                                                 КАРАР БИРӘ: 
 
1. Халык җыенының беренче этабын Тубылгы Тау авылында Тынычлык урамы буенча 
71-91 нче йорттан, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау 
авыл җирлегенең Дуслык урамы буенча 49-61 нче йорттан кертү мәсьәләсе буенча 
билгеләргә. 
2. 2019 елның 14 ноябрендә 14 сәгать 00 минутка Тубылгытау төп гомуми белем бирү 
мәктәбендә гражданнар Җыенының икенче этабын Тубылгы Тау авылында Тынычлык 
урамы буенча 1-70 нче йорттан үзара салым кертү мәсьәләсе буенча; Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау авыл җирлегенең Дуслык 
урамы буенча 1-45 нче йорттан. 
3. Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау авыл җирлеге Тубылгы Тау авылында 
үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар Җыенының өченче этабын авыл 
мәдәният йортында 2019 елның 15 ноябрендә 18 сәгать 00 минутка билгеләргә. 
4. Тубылгы Тау авылында яшәүчеләр җыенын уздыру өчен исемлекне сайлау тәртибен 
территориаль билге буенча башкарырга.  
5. Гражданнар Җыенының этапларын уздыру һәм оештыру Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау авыл җирлеге башлыгы һәм башкарма 
комитеты тарафыннан тәэмин ителә. 
6. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгы Тау авыл җирлеге 
территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган кешедән, көндезге 
формада белем алучы студентлардан, Бөек Ватан сугышында катнашучыларның 
толларыннан, сугыш хәрәкәтләрендә катнашучыларның толларыннан, 75тән өлкәнрәк 
ялгыз яшәүче гражданнардан, 1 төркем инвалидлардан тыш, 2020 елда 500 сум күләмендә 
үзара салым кертүгә һәм җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны 
Тубылгы Тау авылында түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны җибәрүгә килешәсезме?: 
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