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ryрында:
l) Алан-Елга авылы чиклэрендэ жирле

ремонтлау;
эhамиятгоге автомобиль юлларын

200З елныч б октябрендаге Na 1зl-Ф3 <Россия Федерациясендэ )i{ирле Yзидара
оечJтыруныц гомуми принциплары турында) Федераль законныti 25.1, 56
статьялары , 2004 елнь]tt 28 июлендеге 45-ЗРТ номерлы <Татарстан
Республикасында Цирле Yзидарэ ryрЫнда> ТатарстаН Республикасы Законыныц
35 статьясы ниrезендэ, Саба муницилаль районы Шекше аjьш жирлеге
У€тавыныц 22 нче маддасеl Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Шекце авыл жирлеге Советыныц 25.1О,2О19 елныч 27 номерлы <Татарстан
республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге составына керyче
торак пункгларда гра{даннар цыенын азерлоY haM \rгкэру тартибе ryрындагы
нигезлэмане раслау турында || карарына таянып 2019 елныц 15 ноябренда узган
гращцаннар цыенында <2020 нче елда Саба п,lуниципаль районы шекLче авыл
цирлеге Алан-Елга торак лунктында балигъ булган, Саба муниципаль районы
Шекtче авыл цирлеге составына керyче Алан-Елга торак пуiктьiнда 

"Luау урыны
буенча теркалгаН hap балигь булгаН кечJедан 3О0,0 суN1 кYламендэ Yзара салым
керryга килешасезме? " мэсьалэсе буенча гражданнар жыены натижаларе белан
беркетмэ тезелде hэм жыелган акчаларны конкрет тоту юнэпешенэ ц"Ьару

- ? KYMY урь!ннарын кара]1 тоry: Алан-Елга аsьшы зираты территориясен
коЙма белан эйландереп алу.

__ Граt(даннар жыены нэтицалэре ryрындагы беркетмэ нигезенда:
щыенда _катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган, грая{цаннар

щь,енына 229 кеше кертелгэн, жь!енда катнаtчучылар саны 152 кеце тавыш
бируда катнашты.
т€выш бирy_натижэлэре буенча халык жыенында катнашучыларныц тавышлары

тфэндегечэ бYленде:
<ОйеD позициясе очен халык жыенында катнаtлкан 152 кеше тавыш бирде; ,кЮк>
позициясе очен цыенда катнацучы q тавыш бирде.

Бэян ителганнардан чыгып, халык )t(ыены карар итте:
1.Саба муниципаль районы Щекше авыл цирлеrе составына керYчё Алан-Елга
торак пунктында халык цыенын yгкэн дип танырга, халык цыены нэтижаларе -чын магЬнэсенда дип танырга.
2.d020 нче_елда Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге Алан-Елга торак
пунlfiында Саба муниципаль районы Шекце авыл жирлеге сосIаЕына керyче
Алан-Елга торак пунктында яшаY урыны буенча теркэлган hap балигь булiан

1кешедан 
300,0 суМ кYламенда Yзара салым керryгэ килещасезме?'' hэм алынган



акчаларны цирле эhэмияттаге киласе мэсьэлане хол иryгэ юналдерyгэ диган
сорау буенча:

1) Алан-Елга авыпы чикларенда щирле эhэмияттэIе автомобиль юлларын
ремонтлау, карарын кабул ителган дип танырга.

2) КYмY урынNарын карап тоry: Алан-Елга авылы зираты lерриториясен
койма белэн эйландереп алу, карарын кабул ителгэн дип танырга.
3. Олеге карарны (Интернет> мэгьлYмат-телёкоммуникация челтэрёндэ
Татарстан Республикасы хокукый мэгьлYмат расми порталында
httD://рrачо,tаtаrstап.rч адресы буенча haM Саба муниципаль районы Шекше авыл
хирлегенец рэсми сайтында http://Saby.tatarstan.rul shikshi адресы буенча hэм
авыл жирлегендэ урнаUlкан информацион стендларда урнаUJтырырга.
4. Олеге карарны Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл
жирлеге башлыгына, Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый
акглары Регистрына керry ечен щибэрерга.
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