
КАРАР

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге составына керуче Кзыл-Уракчи 
авылында гражданнар жыены нэтижэлэре турында

13 ноябрь 2019 ел. № 1

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» Федераль законныц 25.1, 56 статьялары, «Татарстан 
Республикасында жирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы 
Законынын, 35 статьясы нигезендэ 2019 елныц 13 ноябрендэ «2020 елда 
Зирекле авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hap 
балигъ булган кешедэн, 1 нче торкем инвалидлардан, кендезге булектэ укучы 
студентлардан, Россия Армиясе сафларына чакырылган гражданнардан тыш, 
250 сум кулэмендэ узара салым керту Ьэм жыелган акчаларны жирле 
мэсэлэлэрне хэл итугэ :

- Ж^ирлек эчендэге юлларны караптоту;

- Торак пунктларда урамнарны яктырту.

- Контейнер мэйдан чыкларытезу 
0ЙЕ ЮК
тоту белэн килешэсезме? " мэсьэлэсе буенча гражданнар жыены нэтижэлэре 
нигезендэ беркетмэ тезелде.

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 76 кеше 

кертелгэн, тавыш бирудэ катнашкан гражданнар саны 42 кеше .
Тавыш биру нэтиж;элэре буенча халык жыенында катнашучылар 

тубэндэгечэ буленде::
«Эйе» позициясе очен халык жыенында катнашучы 42 кеше тавыш бирде; 
«Юк» позициясе очен жыенда катнашучы 0 тавыш бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар итте:
1.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлеге составына керуче Кзыл-Уракчи авылындагы гражданнар жыены 
нэтижэлэрен-вэкалэтле дип танырга.
2.“2020 елда Зирекле авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча 
теркэлгэн hap балигъ булган кешедэн, 1 Торкем инвалидларыннан, кондезге 
булектэ укучы блеге студентлардан, Россия Армиясе сафларына чакырылган 
гражданнардан тыш, 250 сум кулэмендэ узара салым керту Ьэм жыелган 
акчаларны жирле мэсэлэлэрне хэл итугэ :

- Ж;ирлек эчендэге юлларны караптоту;



- Торак пунктларда урамнарны яктырту.

- Контейнер мэйдан чыкларытозу ЭЙЕ ЮК
тоту белэн килешэсезме? " мэсьэлэсе буенча карар кабул ителгэн дип
санарга.

3. Элеге карарны Кзыл-Уракчи авыл жцрлегенец рэсми сайтында, 
хокукый мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы Кзыл-Уракчи авыл ФАП бинасында 
мэгълумат стендында урнаштырырга Кзыл-Уракчи авылы, М.Джалиля 
урамы 35 йорт

4.Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив 
хокукый актлары Регистрына керту очен жцбэрергэ.

Гражданнар ж;ыенында рэислек итуче,
Зирекле авыл ж;ирлеге башлыгы В.А.Данилова


