
КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге составына керүче Анатыш авылында гражданнар җыены нәтиҗәләре 

турында 

 

2019 елның 15 ноябре № 3 

 

 

             «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль законның 25.1, 56 статьялары, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы 

Законының 35 статьясы нигезендә «2020 елда һәр балигъ булган кешедән 300 

сум күләмендә үзара салым кертүгә килешәсезме? " мәсьәләсе буенча 2019 

елның 15 ноябрендә узган гражданнар җыены нәтиҗәләре белән гражданнар 

җыены беркетмәсе төзелде, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Анатыш һәм Шиланка Авылы 

торак пунктлары территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән, моннан 

тыш, көндезге уку формасы буенча укучы студентлар, эшкә сәләтсез 

гражданнар, 80 яшьтән өлкәнрәк ялгыз гражданнар, балачактан инвалидлар, 

1 төркем инвалидлар һәм алынган акчаларны түбәндәге эшләрне башкару 

буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен җибәрү буенча җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтү дә керә.: 

- Анатыш һәм Шиланка авылларында су кудыргычта скважина павильоннары 

төзү;; 

- ВЛ-0,4 квт төзелеше. Анатыш авылы торак пунктында Профсоюз урамы 

буенча яктырту; 

- Шиланка авылы зиратына кадәр юлны ремонтлау; 

- Анатыш авылында юлларны ремонтлау өчен вак таш сатып алу;; 

- Анатыш авылында каты көнкүреш калдыклары җыю өчен 1 данә контейнер 

мәйданчыгы урнаштыру. 

 

Гражданнар җыены нәтиҗәләре турындагы беркетмә нигезендә:   

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә 507 кеше, 

тавыш бирүдә катнашкан гражданнар саны 321 кеше кертелгән. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча халык җыенында катнашучыларның 

тавышлары түбәндәгечә бүленде:: 

"Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашучы 319 кеше тавыш бирде;  

«юк» позициясе өчен җыенда катнашучы 2 кеше тавыш бирде. 

 

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге составына керүче Анатыш авылындагы гражданнар җыенын халык 

җыены нәтиҗәләре-чын мәгънәсендә, дип танырга. 



2."Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Анатыш 

авылы һәм Анатыш авыл җирлегенең Шиланка Авылы торак пунктлары 

территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган, көндезге 

уку формасы буенча укучы студентлардан, эшкә сәләтсез гражданнардан, 80 

яшьтән өлкәнрәк ялгыз гражданнардан, балачактан инвалидлардан тыш, 2020 

елда үзара салым кертүгә килешәсезме?, 1 төркем инвалидларга һәм 

түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

итүгә алынган акчаларны җибәрү: 

- Анатыш һәм Шиланка авылларында су кудыргычта скважина павильоннары 

төзү;; 

- ВЛ-0,4 квт төзелеше. Анатыш авылы торак пунктында Профсоюз урамы 

буенча яктырту; 

- Шиланка авылы зиратына кадәр юлны ремонтлау; 

- Анатыш авылында юлларны ремонтлау өчен вак таш сатып алу;; 

- Анатыш авылында каты көнкүреш калдыклары җыю өчен 1 данә контейнер 

мәйданчыгы урнаштыру;, 

  Кабул ителгән . 

 

3.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында урнаштырырга.: 

-Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

-Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча рәсми 

сайтында: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

4.Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 

актлары Регистрына кертү өчен җибәрергә. 

 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче,  

Анатыш авыл җирлеге башлыгы                                                  К. К. Җамалиев 


