
Халык жыены
КАРАРЫ

2019 ел, 17 ноябрь №2

2003 елньщ 6 октябрендэге "Россия Федерациясендэ жирле узидарэне
оештыруныц тому ми принциплары турында"гы №131-ФЗ нец 25.1, 56
маддэлэре, Татарстан Республикасыньщ 2004 елньвд 28 июлендэге
"Татарстан Республикасьшда жирле узидарэ турында"гы №45-ЗРТ
Законынын 35 маддэсе нигезендэ 2019 елньщ 17 ноябрендэ узган гражданнар
жыены нэтижэлэре белэн гражданнар тубэндэге мэсьэлэ буенча жыен
беркетмэсе тезелде: "2020 елда Минзэлз муниципаль районы Тауасты Байлар
авыл жирлегенец Дэвек торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча
теркэлгэн балигъ булган Ьэр яшэучедэн (кондезге формада укучы
студентлардан, ВВС ветераннарыннан, Беек Ватан сугышында
катнашучыларньщ тол хатыннарыннан, 1-2 теркем инвалидлардан, Россия
Армиясе сафларында хезмэт итучелэрдэн тыш) 500 сум кулэмендэ узара
салым кертугэ Ьэм алынган чараларны тубэндэге эшлэрне башкару буенча
жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ юнэлтергэ Сез ризамы?"

-су этем башнясын лицензиялэу (койма материал сатып алу Ьэм
урнаштыру, шартнамэ буенча эшлэу, су анализы, проектлау) буенча тулэу.

-кышкы чорда грейдерлау,
-скважина очен насос сатып алу

Гражданнар жыены нэтижэлэре турында беркетмэ нигезендэ:
сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 33

гражданнар жыенында катнашучы кертелгэн, тавыш бирудэ катнашучы
гражданнар жыенында катнашучылар саны 97 кеше.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча гражданнар жыенында катнашучылар
тавышлары тубэндэгечэ буленде:
"Эйе" позициясе очен 97 гражданнар жыенында катнашучы тавыш бирде;
"Юк" позициясе очен 0 жыенда катнашучы тавыш бирде.

Югарыда бэян ителгэннэр нигезендэ гражданнар жыены карар
чыгарды:
1. Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ муниципаль районы Тауасты Байлар
авыл жирлегенец Дэвек торак пунктында гражданнар жыенын узган,
гражданнар жыены нэтижэлэрен - гамэлдэ дип танырга.
2."2020 елда Минзэлэ муниципаль районы Тауасты Байлар авыл жирлегенен
Дэвек торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ
булган Ьэр яшэучедэн (кендезге формада укучы студентлардан, БВС
ветераннарыннан, Боек Ватан сугышында катнашучыларньщ тол
хатыннарыннан, 1 -2 нче торкем инвалидлардан, Россия Армиясе сафларында
хезмэт итучелэрдэн тыш) 500 сум кулэмендэ узара салым кертугэ Ьэм
алынган чараларны тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияттэге



мэсьэлэлэрне хэл итугэ юнэлтергэ Сез ризамы?" мэсьэлэсе буенча карарны
танырга:

-су этем башнясын лицензиялэу (койма материал сатып алу Ьэм
урнаштыру, шартнамэ буенча эшлэу, су анализы, проектлау) буенча тулэу.

-кышкы чорда грейдерлау,
-скважина очен насос сатып алу

3. Гражданнар жыены нэтиж,элэрен Тауасты Байлар авыл жирлеге
Советыньщ мэгълумати стендларында, Минзэлэ муниципаль районы
сайтында: пНр^УтепгеИпз^аШгзШп.ги/ Татарстан Республикасы
муниципаль берэмлеклэре порталы Ьэм Ьир:// ргауо .ШаШап Татарстан
Республикасы хокукый мэгълуматенец рэсми порталы составында
урнаштыру юлы белэн халыкка ждткерергэ.
4.Гамэлдэге карарны Татарстан Республикасыньщ муниципаль норматив
хокукый актлар регистрына керту ечен Татарстан Республикасыныц Минзэлэ
муниципаль районы Тауасты Байлар авыл жирлегенэ жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэислек итуче,

Тауасты Байлар авыл жирлеге Башлыгы,
Совет рэисе: д-^^^- Гэрэева З.С.


