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Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл 
жирлеге Угез-Елга авылында халык жыены нэтижэлэре турында 

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге t 131-ФЗ номерлы 
Федераль законный 25.1,56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ, 2019 елньщ 13 ноябрендэ 
тубэндэге мэсьэлэ буенча уткэрелгэн халык жыены нэтижэсе белэн халык 
жыены беркетмэсе тезелде: 
«Сез 2020 елда яшэу урыны буенча Арча муниципаль районы Шушмабаш 
авыл жирлеге Угез-Елга авылы территориясендэ теркэлгэн пэр балигъ булган 
кешегэ, тулэу кулэме 200 сум тэшкил иткэн кондезге формада укучы 
студентлардан, 1нче группа инвалидлардан, 70 яшьтэн узган гражданнардан 
тыш, 400 сум кулэмендэ узара салым керту пэм алынган акчаларны жирле 
эпэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту иту буенча тубэндэге эшлэргэ юнэлдеру 
белэн килешэсезме: 
- юл-урам челтэре нигезен вак таш-грунттан каплау Угез-елга авылы, Яшел 
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Халык жьгены беркетмэсе (йомгаклау беркетмэсе) нигезендэ сайлау 
хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 47 кеше кертелгэн, 
жыенда катнашучылар саны 30 кеше. 

Тавыш биру нэтижэлэре буенча халык жыенында катнашучылар 
тавышы тубэндэгечэ буленде: 

"Эйе" позициясе очен халык жыенында катнашкан 30 кеше тавыш 
бирде; "Каршы" позициясе очен жыенда катнашкан 0 кеше тавыш бирде. 

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл 
жирлеге Угез-Елга авылында халык жыенын булып узган дип танырга, 
халык жыены нэтижэлэре дерес. 
2. «Сез 2020 елда яшэу урыны буенча Арча муниципаль районы Шушмабаш 
авыл жирлеге Угез-Елга авылы территориясендэ теркэлгэн Ьэр балигъ булган 
кешегэ, тулэу кулэме 200 сум тэшкил иткэн кондезге формада укучы 



студентлардан, 1нче группа инвалидлардан, 70 яшьтэн узган гражданнардан 
тыш, 400 сум кулэмендэ узара салым керту пэм алынган акчаларны жирле 
эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту иту буенча тубэндэге эшлэргэ юнэлдеру 
белэн килешэсезме: 
- юл-урам челтэре нигезен вак таш-грунттан каплау Угез-елга авылы, Яшел 

урам-66 м? 

мэсьэлэсе буенча карар кабул ителгэн дип танырга. 

3. Элеге карарны халык куп жыела торган урыннарда мэгълумат 
стендларына TP, Арча районы, Угез-Елга авылы, Яшел урам, 4 йорты адресы 
буенча, интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Арча муниципаль 
районыныц рэсми сайтында http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы буенча 
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ пэм Татарстан Республикасы Рэсми 
хокукый мэгълумат порталында http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 
бастырып чыгарырга. 

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