
Халык жыены карары

№ 1 09.11.2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге 
составына керуче Чубар-Абдул авылында халык жыены нэтижэлэре туры нда

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 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 Законыныц 35 статьясы нигезендэ, «Сез 2020 елда Чубар- 
Абдул авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган, 
1 Торкем инвалидларыннан, Беек Ватан сугышы ветераннарыннан Ьэм 
катнашучылардан, Беек Ватан сугышында катнашучыларньщ тол хатыннарыннан, 
кендезге уку формасында укучы студентлардан тыш, 300 сум кулэмендэ узара 
салым керту Ьэм бу акчаларныц жирле эЬэмияткэ ия булган тубэндэге сорауларны 
хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:
- юлларга щебенка жэю (сатып алу, ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш ечен 
тулэу) Чубар Абдул авылында Совет урамы, тыкрык - Совет урамынын 103 
йортынан Чапаев урамынан 22 йортка кадэр, тыкрык Совет урамынын 115 нче 
йортынан Чапаев урамынын 33 йортка кадэр:
- Чубар-Абдул авылында («Яца ел», «Д ину кене», «Сабантуй», «Халыкара елкэннэр 
кене») бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру;
- Чубар-Абдул авылында урам исемнэре язылган табличкалар ясау;
- урам утларын, яктырткычларны, махсус жиЬазларны сатып алу, энергия саклаучы 
лампаларны урнаштыру, килешу буенча эш ечен тулэу.

« РИЗА» «КАРШЫ».

Халык жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 282 кеше, 
халык жыенында катнашучылар саны 179 кеше кергэн.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча халык жыенында катнашучыларныц тавышлары
тубэндэгечэ буленде:: «Эйе» позициясе ечен халык жыенында катнашкан 184 
кеше тавыш бирде; «Юк» позициясе ечен жыенда катнашучы 0 кеше тавыш 
бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар итте:

1. Азнакай муниципаль районы составына керуче Чубар-Абдул авыл жирлегендэ 
узган халык жыенын халык жыенын утте дип танырга,
халык жыены нэтижэлэре-дерес.

2. "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл 
Жирлеге Чубар-Абдул торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча 
теркэлгэн Ьэр балигъ булган, 1 Теркем инвалидларыннан, Беек Ватан суг ышы 
ветераннарыннан Ьэм катнашучылардан, Беек Ватан сугышында



катнашучыларныц тол хатыннарыннан, кендезге уку формасында укучы 
студентлардан тыш, 300 сум кулэмендэ узара салым керту Ьэм бу акчаларньщ 
жирле эЬэмияткэ ия булган тубэндэге сорауларны хзл итугэ юнэлту белэн:

- юлларга щебенка жэю (сатып алу, ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш ечен 
тулэу) Чубар Абдул авылында Совет урамы, тыкрык - Совет урамынын 103 
йортынан Чапаев урамынан 22 йортка кадэр, тыкрык Совет урамынын 115 нче 
йортынан Чапаев урамыныц 33 йортка кадэр:
- Чубар-Абдул авылында («Яца ел», «Ж^ицу коне», «Сабантуй», «Халыкара елкэннэр 
кене») бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру;
- Чубар-Абдул авылында урам исемнэре язылган табличкалар ясау;
- урам утларын, яктырткычларны, махсус жиЬазларны сатып алу, энергия саклаучы 
лампаларны урнаштыру, килешу буенча эш ечен тулэу.

З.Элеге халык жыены карарын Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат 
рэсми порталында тубэндэге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай 
муниципаль районыньщ рэсми сайтында Татарстан Республикасы Муницппаль 
берэмлеклэре порталында «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
тубэндэге адрес буенча: http://aznakaevo.tatarstan.ru. h9M Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы, Чубар-Абдул авылы, Совет ур., 85 йорт адресы буенча 
урнашкан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл 
жирлегенец мэгълумат стендларында урнаштырырга.

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Чубар- 
Абдул авыл жирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль норматив 
хокукый актлары Регистрына керту ечен жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэислек итуче,
Чубар-Абдулавыл жирлеге башлыгы: С '  7 IT.А. Фатхетдинов
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