
РЕШЕНИЕ                                                                                               КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Ивановка авыл 

җирлеге составына керүче Ивановка торак пунктында гражданнар җыены 

нәтиҗәләре турында  

 

16 ноябрь 2019 ел                                                                                   № 1  

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законның 25.1, 56 статьялары, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы 

Законының 35 статьясы нигезендә «2019 елда Лениногорск муниципаль 

районының районы Ивановка авыл җирлеге составына керүче Ивановка торак 

пункты территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган 

кешедән 600 сум күләмендә үзара салым кертүгә риза буласызмы?” соравы 

буенча ялгыз карт гражданнардан тыш, алынган акчаларны түбәндәге эшләрне 

башкару буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә җибәрү  керә: 

 

- авыл җирлеге торак пункты чикләрендә кардан чистарту;  

- җирле юлларга щебенка салу; 

-Ивановка авылы Центральная урамында юллардагы чокырларны ремонтлау; 

- Родничная урамында чишмәне (каптаж) ремонтлау. 

  

   ӘЙЕ                                                                                                    ЮК». 

Гражданнар җыены нәтиҗәләре беркетмәсе нигезендә: 

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә гражданнар 

җыенында катнашучы 425 кеше, 221 кеше тавыш бирүдә катнашкан.  

гражданнар җыенында катнашучыларның тавыш бирү нәтиҗәләре  

түбәндәгечә билгеләнде: 

- "Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашучы 221 кеше тавыш бирде;  

- җыенда катнашучы 2  кеше “юк” позициясе өчен тавыш бирде; 



- җыенда катнашучы 2 кеше “Тавыш бирүдән тоткарландым” дип җавап 

биргән.  

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 

 

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы районы 

Ивановка авыл җирлеге составына керүче Ивановка торак пунктында 

гражданнар җыены нәтиҗәләре дөрес дип танырга. 

2. «2019 елда Лениногорск муниципаль районының районы Ивановка авыл 

җирлеге составына керүче Ивановка торак пункты территориясендә яшәү 

урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән 600 сум күләмендә үзара 

салым кертүгә риза буласызмы?” соравы буенча ялгыз карт гражданнардан 

тыш, алынган акчаларны түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә керә: 

- авыл җирлеге торак пункты чикләрендә кардан чистарту;  

- җирле юлларга щебенка салу; 

-Ивановка авылы Центральная урамында юллардагы чокырларны ремонтлау; 

- Родничная урамында чишмәне (каптаж) ремонтлау. 

 

3. Ивановка авыл җирлеге составына керүче Ивановка торак пунктындагы 

мәгълүмат стендларын һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми 

интернет-сайтында һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 

актлары регистрына кертү өчен җибәрергә. 

 

Ивановка  авыл җирлеге башлыгы                                         А.П.Бодряева 


