
 
 

 
 Гражданнарның үзара салымын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча 

Югары Ослан муниципаль районының Шилангы  авыл җирлегенең Шилангы   

авылында гражданнар 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  Шилангы авыл җирлеге 

Уставының 24 статьясы нигезендә, 

                                                 

                                             КАРАР БИРӘМ: 

   1. 2019 елның 26 ноябрендә 16 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 

Шиланга авыл җирлеге Шиланга авылы  гражданнарының үзара салым җыю 

мәсьәләсе буенча гражданнар җыенының беренче этабын билгеләргә. 

   2. 2019 елның 26 ноябрендә 17 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 

Шиланга авыл җирлеге  Шиланга авылы  гражданнарының үзара салым җыю 

мәсьәләсе буенча гражданнар җыенының икенче этабын билгеләргә. 

   3. 2019 елның 27 ноябрендә 16 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 

Шиланга авыл җирлеге  Шиланга авылы  гражданнарының үзара салым җыю 

мәсьәләсе буенча гражданнар җыенының өченче этабын билгеләргә. 

   4. 2019 елның 27 ноябрендә 17 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 

Шиланга авыл җирлеге  Шиланга авылы  гражданнарының үзара салым җыю 

мәсьәләсе буенча гражданнар җыенының беренче этабын билгеләргә. 

   5. 2019 елның 27 ноябрендә 18 сәгать 00 минутта Югары Ослан муниципаль районы 

Шиланга авыл җирлеге  Шиланга авылы  гражданнарының үзара салым җыю 

мәсьәләсе буенча гражданнар җыенының беренче этабын билгеләргә. 

   6. Халык исемлеген территориаль билгеләр буенча бүләргә. 

1 этап: Шиланга авылы,   Строителей, Заречная, Полевая, Куйбышев урамнары 

халкы 

2 этап: Шиланга авылы,  С. Сайдашев урамы халкы  
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3 этап: Шиланга авылы,  Заводская, Школьная, Садовая урамнары халкы 

4 этап: Шиланга авылы,  Октябрьская, М.Горький, Набережная урамнары халкы 

5 этап: Шиланга авылы,  Садовая, Советская, Кооперативная, Красная,  Новая, 

К.Цыпкин урамнары халкы. 

   7. Гражданнар җыенына чыгарыла торган сорауны расларга: 

«Югары Ослан муниципаль районының Шиланга авылы җирлегендә яшәү урыны 

буенча теркәлгән балигъ булган һәр кешедән 2020 елда 300 сум күләмендә үзара 

салым кертүгә һәм алынган акчаларны түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә җибәрергә ризалыгыгыз бармы?: 

   - Шиланга авылындагы зиратны төзекләндерү                   
                     « ӘЙЕ»                                                      «ЮК» 

   8. Гражданнар җыеннарын уздырырга: 

1 этап: Шиланга авылы, Строителей урамы буенча 14нче номерлы йорт 

янында 

2 этап: Шиланга авылы,  С.Сайдашев урамы буенча 4нче номерлы йорт янында 

3 этап: Шиланга авылы, Октябрьская урмы, 53нче йорт, Шиланга авыл 

мәдәният йорты 

4 этап: Шиланга авылы,Октябрьская урамы, 53нче йорт, Шиланга авыл 

мәдәният йорты 

5 этап: Шиланга авылы, Октябрьская урамы, 53нче йорт, Шиланга авыл 

мәдәният йорты 

 

   9. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында, Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, шулай ук мәгълүмат 

стендларында урнаштырырга. 

 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районының  

Шилангы авыл җирлеге Башлыгы                                                    В.В.Майоров  
 

 


