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«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы 
нигезендэ, 2018 елныц 16 ноябрендэ уздырылган «Тубэн Кама муниципаль 
районыныц Елантау авыл жирлеге Елантау торак пункты территориясендэ яшэу 
урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэнД торкем инвалидлар, Боек 
Ватан сугышы ветераннары, анда катнашучылар Ьэм инвалидлары, Боек Ватан 
сугышында катнашучыларныц тол хатыннары, тыл хезмэтчэннэре, балачактан 
инвалидлар, 16 яшькэ кадэр инвалид бала ата-аналары, кендезге уку формасы 
буенча белем алучы студентлар, чакырылыш буенча хэрби хезмэттэ булган 
солдатлардан тыш, 2019 елда 300 сум кулэмендэ узара салым керту белэн 
килешэсезме. 18 яшькэ кадэр еч Ьэм аннан да кубрэк баласы булган, 18 яшькэ кадэр 
балаларныц ялгыз аналары, мэшгульлек узэгендэ исэптэ торучы гражданнар, 
сугышчы-интернационалистлар Ьэм "кайнар нокталар" да чакырылыш буенча хэрби 
хезмэт уткэннэр, хезмэт ветераннары билгелэнгэн суммадан 50 % кулэмендэ 
тулилэр. Ьэм алдагы эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэрне 
хэл итугэ алынган акчаларны тубэндэгелэргэ юнэлту:
- Набережная урамы буенча юл ремонтлау

ЭЙЕ ЮК».
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыены нэтижэлэре белэн гражданнар жыены 
беркетмэсе тезелде.

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 506 жыенда 

катнашучы граждан кертелгэн, тавыш бирудэ катнашкан жыенда катнашучы 
гражданнар саны 309 кеше.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча жыенда катнашучы гражданнар тавышлары 
тубэндэгечэ буленде:

«Эйе» позициясе очен халык жыенында катнашкан 286 кеше тавыш бирде; 
«Юк» позициясе очен жыенда катнашкан 23 кеше тавыш бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, гражданнар жыены карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Елантау авыл 

жирлеге составына керуче Елантау торак пунктында гражданнар жыенын булган 
дип, гражданнар жыены нэтижэлэрен дерес дип танырга.

2.Тубэн Кама муниципаль районыныц Елантау авыл жирлеге Елантау торак 
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн,



1 теркем инвалидлар, Беек Ватан сугышы ветераннары, анда катнашучылар Ьэм 
инвалидлары, Беек Ватан сугышында катнашучыларнын, тол хатыннары, тыл 
хезмэтчэннэре, балачактан инвалидлар, 16 яшькэ кадэр инвалид бала ата-аналары, 
кондезге уку формасы буенча белем алучы студентлар, чакырылыш буенча хэрби 
хезмэттэ булган солдатлардан тыш, 2020 елда 300 сум кулэмендэ узара салым керту 
белэн килешэсезме. 18 яшькэ кадэр еч Ьэм аннан да кубрэк баласы булган, 18 яшькэ 
кадэр балаларньщ ялгыз аналары, мэшгульлек узэгендэ исэптэ торучы гражданнар, 
сугышчы-интернационалистлар Ьэм "кайнар нокталар" да чакырылыш буенча хэрби 
хезмэт уткэннэр, хезмэт ветераннары билгелэнгэн суммадан 50 % кулэмендэ 
тулилэр. Ьэм алдагы эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэрне 
хэл итугэ алынган акчаларны тубэндэгелэргэ юнэлту:
- Набережная урамы буенча юл ремонтлау 

ЭЙЕ ЮК».
мэсьэлэсебуенчакарар кабул ителгэндиптанырга.

3. Г ражданнаржыенынэтижэлэренмэгълуматстендларына,
ЕлантауавьцщирлегесайтындаЬэмТубэн Кама
муниципальрайоныньщрэсмисайтындаурнаштыру юлы белэнигъланитэргэ.

4.Элегекарарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив
хокукыйактларырегистрынакертуоченж;ибэрергэ.

Гражданнарж;ыенындарэислекитуче
Елантауавылжирлегебашлыгы Р. Г. Гайнетдинов


