
РЕШЕНИЕ                                                                                               КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Глазово авыл 

җирлеге составына керүче Глазово торак пунктында гражданнар җыены 

нәтиҗәләре турында  

 

16 ноябрь 2019 ел                                                                                   № 1  

 

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 35 Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан» составлен протокол схода граждан с результатами 

схода граждан, состоявшегося 16 ноября 2019 года по вопросу «Согласны ли 

вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории населенного пункта Глазово Глазовского сельского поселения 

Лениногорского муниципального района,  

 

«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 Глазово авыл җирлеге Глазово торак пункты территориясендә 

яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән 500 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 дә керә: 

 

- авыл җирлеге торак пункты чикләрендә юлларны карап тоту;  

- территорияне төзекләндерүне оештыру ( яктыртуны да кертеп); 

 - су линияләрен карап тоту; 

 

   ӘЙЕ                                                                                                    ЮК». 

Гражданнар җыены нәтиҗәләре беркетмәсе нигезендә: 



Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә гражданнар 

җыенында катнашучы 54 кеше, 32 кеше тавыш бирүдә катнашкан.  

гражданнар җыенында катнашучыларның тавыш бирү нәтиҗәләре 

түбәндәгечә билгеләнде: 

- "Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашучы 32 кеше тавыш бирде;  

- җыенда катнашучы «о» кеше “юк” позициясе өчен тавыш бирде. 

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 

 

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Глазово авыл 

җирлеге составына керүче Глазово торак пунктында гражданнар җыенын 

халык җыены нәтиҗәләре дөрес дип танырга. 

2. «2019 елда Лениногорск муниципаль районының Глазово авыл җирлеге 

Глазово торак пункты территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр 

балигъ булган кешедән 500 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 дә керә: 

- авыл җирлеге торак пункты чикләрендә юлларны карап тоту;  

- территорияне төзекләндерүне оештыру ( яктыртуны да кертеп); 

 - су линияләрен карап тоту сораулары буенча карарны кабул ителгән дип 

танырга. 

3. Глазово авыл җирлеге территориясендә урнашкан мәгълүмат стендларын 

түбәндәге адреслар буенча игълан итәргә:Үрнәк-Күмәк авылы, Школьная 

урамы, ЗА, Глазово авылы, Заречная урамы, 13, Петропавловка авылы, 

Горький урамы, 19А йортлары 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. 

 

Глазово авыл җирлеге башлыгы                                         Н.К.Карабаева 


