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Татарстан Республпкаеы Заfi муниципаль районы Александр Бистасе авыл
}цпрлеге составыпа керyче Александр Бистэсе торак пунктында гражданпар

?цыены нати}Itалsре ryрышда

l5.I1.20l9 }lb 2

<<Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэ оештыруныц гOмуми принциплары
турында> 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1,
56 статьялары, <Татарстан Республr.rкасында хирле узидарэ турындa>) 2004 елныц
2В июлендэге 45-ТРЗ номерлъi Татарстан Ресгryбликасы Законыныц 35 статьясы
нигезенда 2а|9 елныщ 15 нче ноябренда булып узган гражданнар х{ыены
нэтих(алэре нигезе}tда тубэндаге сорау буенча беркетмэ тOзелде: <<Кондезге

булектэ укrIы студентлар, I группа инвапидлар, haM яJIгыз олкэннэрдэн каJIа,

яшэy урыны буенча Зэй мунициlr€шь районы Александр Бистэое авыл щирлегенец
Александр Бистасý авылында терколган, ба.пигъ булган hэр гражданга 2а20 елда
yзара сапымны 500 (биш йоз) сум кyламенда кертерга haM шул акчаjIарны
тубандэге жирле масьалаларне хал итy ечен тотуга ризамы сез:

- янгын гидрантларын сатып апу hэм урнаштыру;
- урам яктырткычларын светодиOдлы лЕ}мпочк€шарга апыштыру haM

ремOнтлау;
- Yзак урамындагы юлга вак таш хtаю.>>

Гражданнар жыены нэтих(эларе т,урындагы беркетмэ нигезенда :

оайлау хокукына ия булган хtыsнда катнашtrrылар исемлегена гражданнар
щыеньп{да катнашучы З86 кеше, тавыш бируда катЕашкан гра)кданнар саны 245
кеше кертелгýн.

Тавыш 6"py натих{элэре буенча хаJIык )цыенында катнаш)чыларныц
тавышлары тубэндэгеча буленде :

<Ойе> позициясе очен 21З щыенда катЕаш}л{ы тавыш бирде;
<Юк> позициясе очен 32 хtыенда катнашr{ы тавыш бирле.

Баян ителганнарден чыгып, хапык х(ыены карар итте:
1. Татарстан Республикасы Зэй мунищиIIаJIь районы Александр Бистэсе авыл

щирлегенец Александр Бистасе торак гryýктында гражданнар хtыенын узган дип
танырга, х€шык }кыены нэтищаларен дорес дип санарга.

2. <<Кендезге булекта укуiы студентпар, l группа инв€tлидлар, haM ялгыз
0лканнардён к€uIа, яшаy урыны буенча Зай муницип€lлъ районы Александр
Бистэсе авыл щирлегенец Александр Бистэсе авылында теркалгэн, балигь булган
hap гражданга 2020 елда узара саJIымны 500 (биш йез) сум куламендэ кертерга
haM шул акчапарны тубандаге }цнрле мэсъалэлэрне хал иту очен тотуга ризамы
сез:

- янгын гидрантларын сатып аry hэм урнаштыру;



- урам яктырткычларын светодиодлы ламшочкаJIарга алыштыру haMремонтлау;
- yзак урамындагы юлга вак таш )цаю.)) сорауы буенча карарны кабул ителrандип танырга.
з, ёлеге карарнь] магълyмат стендларында бастътрып чыгарырга, <татарстанРесггубликасы Хокукй 

_ 
мэгълуматныц рэсми порт*пынд€D(РRАVО.ТАТАRSТАN.ЁU) haM Зай *Йц"r*" районыныц рэсми сайтындакАвыл х{ирлекJIэреD булегендэ урнаIтIтырырга.4" олеге карарнЫ Татаротан r*..rуЬrr"касы муницип€rлъ норматив хокукыr1актлары регистрына кертy очен >цибэрергэ.
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авыл щирлеге башлыгы


