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ТатарсТан РеспУблшкасЫ Зай мунИцппалЬ раЙопЫ длексанДр Бпстасе
авыл il{ирлsге сост8вына керyче Киселевка торек пуýктында

гражданýар я{ыены натижалэре ryрында

12.11.2019 }lъ 2

((Россиlt Федерациясендэ жирле Yзидара оештыруныц гомумн

принциплары турында)> 200З елныц б октябрендэге 1 з 1-ФЗ номерлы Федераль

закOнЕыц 25.|, 56 статьялары, (Татарстан Ресгlубликасьiнда щирле Yзидара

ryрында> 2004 елныц 28 июлендаге 45-трЗ номерлы Татарстан Республикасы

ЗаконыНыц 35 статьясЫ нигезенДа 2019 елныЦ 12 нче ноябренда булып узган
гра)кданнар жыýны }rатищаларе нигезендэ тубандаге сорау буенча беркетма

,Ьr.пд*,<<Кондезге булекта укучы студентлар, I групýа и}Iвалидлар, haM ялгыз

олкэниардэн каJIа, яшэy урыны буенча Зэй муницип€lJIь районы Александр

Бистасе авыл щирлегенец Киселевка авылында теркалгэн, ба-rrигъ булган hap

гражданга2020 елдаYзара саJIымны 500 (6иш йоз) оум кYлэменДэ кертерГа hэМ

шуJI акчаJIарны тубандаге х{ирле масьэлалерне хэл итy очен тотуга ризамы сез:

- зират коймасын аJIыштыру.)

гражданнар )цыены нэти}цэларе турындагы беркетмэ нигезенда:

сайлау хокукына ия булган щыенда катнашуIылар исемлегена цраJкданнар

щыенында катнашучы 20 кеше, тавыш бирудэ катнашкан гражданнар саны 14

кеше кертелган.
Тавыш б"рy натихtаларе буенча х€Lпык щыеЕында катнашучыларныц

тавышлары ryбандагеча буленде :

<<ойе>> позициrIсе ечен 14 хdыенда катнаш}л{ы тавыш бирде;

<<Юю> гrозицияСе очеН 0 хqыенда катнашучы тавыш бирде.

Бэян ителганнардан чыгып, хапык хtыены карар итте:

1. Татарстан Республикасы Зэй муниципапь районы Александр Бистасе

авыл }цирлегенец Киселевка торак шунктында гражданýар щыенын узган дип
танырг& хаJIык щыены натшItэлэрен дарес днп санарга.

2. кКвндезге булекто ук}rчы студентлар, I груrпа ЕнваJIидлар, hэм ялгыз

олкэннардан каJIа, яшэy урыны буенча Зэй муниципаJIь районы Александр
Бистосе авыл жирлегенец Киселевка авылында теркаJIган, балигъ булган hap

цражданга2а2а елдаYзара сtшымны 500 (биш йоз) сум кYлэменда кертерГэ hэМ

шул акчаlrарны тryбандэге хdирле мэсьалеýарне хал итy счен тоryгариз€iмы сез:

- зират коймасын аJIыштыру.> сOрауы буенча карарны кабул ителгэн дип
танырга.

з. Елеге карарны магъJцлмат стендJIарында бастырып чыгарырга,

<<ТатарстаН Республикасы Хокукый магълyматныц рэсми портаJIында)
(рRдчО.тдтдRSтдN.RU) haM Зэй муниципаJIь районыныц рэсми сайтъiнда

<<Авыл жирлекларе> булегендэ урнаштырырга.



4. Элеге карарны Татарстан Республикасы мунициIIапь норматив хокукыи

актJIары регистрына KepTy очен щибарерга.

Александр Биотэсе
авьiл хdирлеге башлыгы

Варганова Л.Г.совет Раисе


