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Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы  Мҽсгут авыл җирлеге  

Мҽсгут торак пунктында гражданнарның 

үзара салым акчаларын кертү һҽм алардан 

файдалану мҽсьҽлҽсе буенча гражданнар 

җыенын билгелҽү турында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел №131-ФЗ  Федераль законның 25.1, 56 статьясы,  

«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 28.07.2004 ел  №45-ТРЗ  

Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендҽ, Азнакай 

муниципаль районы Мҽсгут авыл җирлеге Уставы белҽн, карар чыгарам: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мҽсгут авыл 

җирлеге Мҽсгут  авылында теркҽлгҽн һҽм сайлау хокукына ия гражданнар өчен 

2019 елның 22 ноябрендҽ 11 сҽгать 00 минутта үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе 

буенча халык җыенын билгелҽргҽ: Г.Багманов урамы буенча 1 йорттан 61 йортка 

кадҽр, Дуслык урамы буеча 1 йорттан 55 йортка кадҽр, 1 Май урамы буенча 1 

йорттан 26 йортка кадҽр, 8 Март 1 йорттан 59 йортка кадэр. 

2. Билгелҽргҽ: 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мҽсгут авыл 

жирлеге Мҽсгут торак пунктында узара салым керту мҽсьҽлҽсе буенча халык 

жыенын оештыручы-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Мҽсгут авыл жирлеге Башкарма комитеты; 

- гражданнар җыенын үткҽрү урыны – Мҽсгут авылы, Г.Багманов урамы 16 

йорт, Мҽсгут авылы мҽдҽният йорты; 

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мҽсгут авыл 

җирлеге Башкарма комитетына тҽкъдим итҽргҽ: 

- 2019 елның 12 ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Мҽсгут авыл җирлеге Башкарма комитетында 

гражданнар җыены карарына чыгарыла торган материаллар белҽн танышу 

хокукын гражданнарга түбҽндҽге адрес буенча бирергҽ: Азнакай муниципаль 

районы, Мҽсгут авыл җирлеге, Дуслык урамы, 12 йорт; 



- сайлау хокукына ия булган Яхшы-Бай торак пунктында яшҽүчелҽр 

исемлеген төзергҽ; 

- гражданнар җыенына мҽгълүмати материаллар ҽзерлҽргҽ; 

- Мҽсгут торак пункты халкына массакүлҽм мҽгълүмат чараларында һҽм 

гражданнар җыены турында башка ысуллар белҽн хҽбҽр итҽргҽ; 

4. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

        «Сез 2020 Мҽсгут авыл җирлеге  Мҽсгут торак пункты территориясендҽ 

яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булмаган, 1 Төркем инвалидларыннан, 

Бөек Ватан сугышы ветераннарыннан һҽм катнашучылардан, Бөек Ватан 

сугышында катнашучыларның тол хатыннарыннан, көндезге уку формасында 

укучы студентлардан тыш, 400 сум күлҽмендҽ, 2 төркем инвалидлардан, түлҽүне 

киметеп, аны 200 сум күлҽмендҽ билгелҽп, үзара салым кертү һҽм бу акчаларның 

җирле ҽһҽмияткҽ ия булган  түбҽндҽге сорауларны хҽл итүгҽ юнҽлтү белҽн 

килешҽсезме: 

- Мҽсгут авылы юлларын вак таш һҽм гравий белҽн төзеклҽндеру 

- Мҽсгут авылы зиратын коймалау 

- Мҽсгут авылында урам исемнҽре язылган табличкалар ясату 

- Бҽйрэм чараларын оештыру Һҽм уткҽру (Яна ел, Җиңу көне, Сабантуй, 

Халыкара өлкҽннҽр көне) 

 

« РИЗА»                                                      «КАРШЫ» 

5. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында түбҽндҽге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай 

муниципаль районының рҽсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 

берҽмлеклҽре порталында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

түбҽндҽге адрес буенча: http://aznakaevo.tatarstan.ru.  һҽм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы, Мҽсгут авылы, Дуслык ур., 12 йорт 

адресы буенча урнашкан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Мҽсгут авыл җирлегенең мҽгълүмат стендларында урнаштырырга. 

6. Ҽлеге карар ул халыкка игълан ителгҽн көннҽн үз көченҽ керҽ.  

7. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз артымнан 

калдырам. 

 

 

 

Башлык:                Э.Ҽ.Габдрахманов  

 


