
  

 

 Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл 
җирлеге Түбән Ослан авылы гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм 

алардан файдалану мәсьәләсе буенча халык җыенын билгеләү турында 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ   Федераль законның 25.1, 56 статьясы,  «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 
статьясы, Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге Уставының 24 
статьясы нигезендә,  

                                                
                                             КАРАР БИРӘМ: 

   
   1. 2019 нчы елның 26 нчы ноябрендә 11 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль 
районы Түбән Ослан авыл җирлеге гражданнарының үзара салым җыю мәсьәләсе буенча 
халык җыенының беренче этабын билгеләргә. 
   2. 2019 елның 26   ноябрендә 13 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге гражданнарының үзара салым җыю мәсьәләсе буенча халык 
җыенының икенче этабын билгеләргә. 
   3. 2019 елның 27 ноябрендә 11 сәгать 00 минутка Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге гражданнарының үзара салым җыю мәсьәләсе буенча халык 
җыенының өченче этабын билгеләргә. 
   4. 2019  елның 27 ноябрендә 13 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге гражданнарының үзара салым җыю мәсьәләсе буенча халык 
җыенының дүртенче этабын билгеләргә. 
   5. 2019 елның 28 ноябрендә 11 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге гражданнарының үзара салым җыю мәсьәләсе буенча халык 
җыенының бишенче этабын билгеләргә. 
   6. Халыкның бүленеш исемлеген территориаль билге буенча тормышка ашырырга. 

1 этап: Түбән Ослан ав., Березовая ур. (№ 4 йорттан   № 13 йортка кадәр),    Вишневая 
ур.  (№ 3 йорт),   Звездная ур.  (№ 20 йорт),  Зеленая ур.  (№ 19 йорттан № 24 йорка кадәр),   
Сельская ур.  (№ 6 йорт),  Спортивная ур.  (№ 5 йорттан   № 28 йортка кадәр); 

2 этап: Түбән Ослан ав., Саша Афанасьев  ур. (№ 7 йорттан № 45 йортка кадәр), 

Колхозная ур.  (№ 1 йорттан  № 58 йортка кадәр), Ленин ур.  (№ 3 йорттан № 79 йортка 

кадәр), Степан Разин ур. (№ 4 йорттан № 60а йортка кадәр; 
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3 этап: Түбән Ослан ав., Гагарин ур.  (№ 1 йорттан № 30 йортка кадәр), 

Красноармейская ур.  (№ 4 йорттан № 63 йортка кадәр), Первомайская ур.  (№ 2 йорттан   

№ 111 йортка кадәр), Чкалов ур.  (№ 9 йорт); 

4 этап: Түбән Ослан ав.,Горький ур.  (№ 10 йорттан № 165 йортка кадәр),  Карл Маркс 
ур.      № 4 йорттан № 47 йортка кадәр)  
 
5 этап: Түбән Ослан ав., Дзержинский ур.  (№ 4 йорттан № 53 йортка кадәр),  Завод ур. 
(№ 1 йорттан № 9 йортка кадәр 1), Советская ур. (№ 15 йорттан № 100 йортка кадәр), 
Чернышевский урамы (№7 йорт). 
 

   7. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
2020 елда Югары Ослан муниципаль районының Түбән Ослан авыл җирлеге 

территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган кешедән 400 сум 
күләмендә үзара салым кертү һәм алынган акчаларны түбәндәге эшләрне башкару буенча 
җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерү белән килешәсезме?: 

   - Түбән Ослан авылында поселок эчендәге юлларга вак таш җәю 
                           «ӘЙЕ»                                                      «ЮК» 

    8. Халык җыеннары үткәрергә: 
1 этап: Түбән Ослан авылы, Спорт урамы,  №5 йорт янында; 
2 этап: Түбән Ослан авылы, Степан Разин урамы, №17 йорт янында; 
3 этап: Түбән Ослан авылы, Беренче Май урамы, №54   йорт янында; 
4 этап: Түбән Ослан авылы, Горький урамы, №32 йорт янында; 
5 этап: Түбән Ослан авылы, Завод ур., №55 йорт янында. 

     9. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында, Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, шулай ук мәгълүмат стендларында 
урнаштырырга. 
 
 
 
Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы  
Түбән Ослан авыл җирлеге Башлыгы                                                       А.З.Шайдуллин
  
 


