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«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештырунын, гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1, 
56 статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елнын, 
28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы 
нигезендэ 2019 елныц 19 нчы ноябрендэ булып узган гражданнар ж;ыены 
нэтиж;элэре нигезендэ тубэндэге copay буенча беркетмэ тезелде: «Кондезге 
булектэ укучы студентлар, I группа инвалидлардан кала, яшэу урыны буенча Зэй 
муниципаль районы Аксар авыл ж;ирлегенец Иске Тэкмэк авылында теркэлгэн, 
балигъ булган hop гражданга 2020 елда узара салымны 500 (биш йоз) сум 
кулэмендэ кертергэ Ьэм шул акчаларны тубэндэге жирле мэсьэлэлэрне хэл иту 
ечен тотуга ризамы сез:

- зиратны тезеклэндеру, агачларны, куакларны кису;
-Ьэйкэлне тезеклэндеру Ьэм ремонтлау;
- бюст сатып алу;
- торак пункт эчендэге юлларга вак таш жэю.»

Гражданнар ж;ыены нэтиж;элэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
сайлау хокукына ия булган ж;ыенда катнашучылар исемлегенэ гражданнар 

ж;ыенында катнашучы 134 кеше, тавыш бирудэ катнашкан гражданнар саны 82 
кеше кертелгэн.

Тавыш биру нэтиж;элэре буенча халык ж;ыенында катнашучыларныц 
тавышлары тубэндэгечэ буленде:

«Эйе» позициясе ечен 82 ж;ыенда катнашучы тавыш бирде;
«Юк» позициясе ечен 0 жыенда катнашучы тавыш бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар итте:
1. Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлегенец 

Иске Тэкмэк торак пунктында гражданнар ж;ыенын узган дип танырга, халык 
ж;ыены нэтиж;элэрен дерес дип санарга.

2. «Кендезге булектэ укучы студентлар, I группа инвалидлардан кала, яшэу 
урыны буенча Зэй муниципаль районы Аксар авыл ж;ирлегенец Иске Тэкмэк 
авылында теркэлгэн, балигъ булган hop гражданга 2020 елда узара салымны 500 
(биш йоз) сум кулэмендэ кертергэ Ьэм шул акчаларны тубэндэге ж;ирле 
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тотуга ризамы сез:

- зиратны тезеклэндеру, агачларны, куакларны кису;
-Ьэйкэлне тезеклэндеру Ьэм ремонтлау;
- бюст сатып алу;
- торак пункт эчендэге юлларга вак таш ж;эю.» сорауы буенчакарарны кабул 

ителгэн дип танырга.

КАР АР



3. Элеге карарны мэгълумат стендларында бастырып чыгарырга, «Татарстан
Республикасы Хокукый мэгьлуматныц рэсми порталында»
(PRAVO.TATARSTAN.RU) йэм Зэй муниципаль районыньщ рэсми сайтында 
«Авыл жирлеютэре» булегендэ урнаштырырга.

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