
Халык жыены карары

№ 1 22.11.2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле
авыл жирлеге составына керуче Югары Стэрле авылында халы к

жыены нэтижэлэре турында

«Россия Федерациясендз жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3 Федераль законный 25.1, 56 
статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 
ел №45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ, 
«2020 елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары 
Стэрле авыл жирлегенец Югары Стэрле торак пункты территориясендэ яшэу 
урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 300,00 (еч йез) сум 
кулэмендэ узара салым кертугэ килешэсезме? " мэсьэлэсе буенча гражданнар 
жыены нэтижэлэре белэн беркетмэ тезелде, 1 теркем инвалидлар, Беек Ватан 
сугышы ветераннары Ьэм катнашучылар, Беек Ватан сугышында 
катнашучыларньщ тол хатыннары, укучыларныц кендезге формада белем 
алучы студентлардан тыш, 2 теркем инвалидлар ечен 150 сум кулэмендэ 
киметергэ Иэм жирле эИэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл иту очен алынган 
акчаларны юнэлту турында:

- Югары Стэрле авылында Октябрь урамнарнын юлларына щебенка
жэю (сатып алу, ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш ечен тулэу);
- Югары Стэрле авылында юлларны кардан чистарту;

- Югары Стэрле авылында территориялэрне чуп улэннэреннэн Иэм чуп- 
чардан чистарту хезмэтлэре;

- янгын депосы бинасына Ьэм янгынга карты  инвентарь сатып алу Ьэм 
ишек урнаштыру;

- Югары Стэрле авылы Ьэйкэле янында эскэмиялэр сатып алу;

- булэк, сувенир продукциясе сатып алу, «Ж^ицу кене», «Сабантуй», 
«Халыкара елкэннэр кене», «Инвалидлар кене», «Яна ел " бэйрэм чараларын 
уткэру буенча хезмэт курсэту»;

- Югары Стэрле авылы мэдэният йорты ечен сэхнэ костюмнары сатып 
алу;

- «Сабантуй» милли бэйрэмен уткэру ечен мэйдан оештыру чаралары 
(элмэ такталар, эскэмиялэр, чуп-чар ечен контейнерлар сатып алу, жэяулелэр 
куперен ремонтлау);



- Югары Стэрле авылында балалар ечен уен мэйданчыгы сатып алу Ьэм 
урнаштыру;

РИЗА» «КАРШЫ».

Халык жыены нэтиждлэре турындагы беркетмэ нигезендэ: 
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 406 
кеше, халык жыенында катнашучылар саны 343 кеше кергэн.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча халык жыенында катнашучыларнын 
тавышлары тубэндэгечэ буленде: «Эйе» позициясе ечен халык 
жыенында катнашкан 339 кеше тавыш бирде;

«Юк» позициясе ечен жыенда катнашучы 4 кеше тавыш бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар итте:

1. Азнакай муниципаль районы составына керуче Югары Стэрле авыл 
жирлегендэ узган халык жыенын халык жыенын утте дип танырга, 
халык жыены нэтижэлэре-дерес.

2. "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле 
авыл жирлеге Югары Стэрле торак пункты территориясендэ яшэу 
урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 300,00 (еч йез) сум 
кулэмендэ узара салым кертугэ, 1 теркем инвалидлардан, Беек Ватан 
сугышы ветераннарыныц 1лэм катнашучыларыныц, Беек Ватан 
сугышында катнашучыларнын тол хатыннарыннан, кендезге формада 
белем алучы студентлардан тыш, 2 теркем инвалидлар ечен 150 сум 
кулэмендэ билгелэргэ Ьэм алган акчаларны жирле эИэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен юнэлдерергэ:

- Югары Стэрле авылында Октябрь урамнарнын юлларына щебенка жэю
(сатып алу, ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш ечен тулэу) ;
- Югары Стэрле авылында юлларны кардан чистарту;

- Югары Стэрле авылында территориялэрне чуп улэннэреннэн Ьэм чуп- 
чардан чистарту хезмэтлэре;

- янгын депосы бинасына Ьэм янгынга каршы инвентарь сатып алу Ьэм 
ишек урнаштыру;

- Югары Стэрле авылы Ьэйкэле янында эскэмиялэр сатып алу;



- булэк, сувенир продукциясе сатып алу, «Ж^ицу кене», «Сабантуй», 
«Халыкара елкэннэр кене», «Инвалидлар кене», «Яна ел " бэйрэм чараларын 
уткэру буенча хезмэт курсэту»;

- Югары Стэрле авылы мэдэният йорты ечен сэхнэ костюмнары сатып 
алу;

- «Сабантуй» милли бэйрэмен уткэру ©чен мэйдан оештыру чаралары 
(элмэ такталар, эскэмиялэр, чуп-чар ечен контейнерлар сатып алу, жэяулелэр 
куперен ремонтлау);

- Югары Стэрле авылында балалар ечен уен мэйданчыгы сатып алу Ьэм 
урнаштыру турындагы карары кабул ителде.

З.Элеге халык жыены карарын Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълумат рэсми порталында тубэндэге веб-адрес буенча: 
http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында 
Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталында «Интернет» 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: 
http://aznakaevo.tatarstan.ru. Ьэм Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы, Югары Стэрле авылы, Совет ур., 32г йорт адресы 
буенча урнашкан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Югары Стэрле авыл жирлегенец мэгълумат стендларында урнаштырырга.

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
Югары Стэрле авыл жирлеге башлыгына Татарстан Республикасы 
м у н и ц и п а л ъ т ю р м а т и в  хокукый актлары Регистрына керту ечен жибэрергэ.

Югары Стэрле авыл жирлеге башлыгы:

Г

Сабиржанова J1.C.

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakaevo.tatarstan.ru

