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Халык җыены нәтиҗәләре турында 

 Масловка торак пунктында,  

Масловский составына керүче   

Балык Бистәсе авыл җирлеге- 

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре» 

 

      «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56 

статьялары, 2004 елның 28 июлендәге Татарстан Республикасы Законының 35 

статьясы нигезендә № 45-ТРЗ» Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында«,» Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Уставының 11 статьясы, шулай ук 2019 елның 15 ноябрендә 

узган гражданнар җыены нәтиҗәләре буенча: «2020 елда Балык Бистәсе авыл 

җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган һәр 

кешедән 1000 (бер мең) сум күләмендә үзара салым кертергә риза буласызмы? – 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы, көндезге уку формасы 

буенча белем алучы студентлардан тыш, алынган акчаларны җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итүгә җибәрү буенча түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле 

әһәмияткә ия булган мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерү: 

 

1. МТЗ-82 тракторы сатып алу. 

 

 Гражданнар җыены нәтиҗәләре турында беркетмәләр нигезендә:   

• сайлау хокукына ия җыенда катнашучылар исемлегенә 590 кеше, тавыш бирүдә 

катнашкан гражданнар җыенында катнашучылар саны 400 кеше кертелгән. 

Гражданнар җыены нәтиҗәләре буенча катнашучыларның тавышлары түбәндәгечә 

бүленде:: 

» Әйе " халык җыенында 50 кеше катнашты;  

» Юк " җыенда 350 катнашучы тавыш бирде. 

 

Бәян ителгәннәр нигезендә, халык җыены карар итте: 



1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлегенең Масловка авыл җирлегендә халык җыены булып узды, халык җыены 

нәтиҗәләре гамәлдә, дип танырга. 

2. «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган һәр 

кешедән, көндезге уку формасы буенча белем алучы студентлардан тыш, 2020 елда 

үзара салым кертергә 1000 (бер мең) сум күләмендә килешәсезме? " дигән мәсьәлә 

буенча карар кабул итәргә.:  

- МТЗ-82 тракторын алу.» кабул ителмәгән. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, 

Масловка авылы, Центральная урамы, 1 нче йорт адресы буенча урнашкан 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында урнаштыру турында Карар кабул 

ителде. 13. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми 

сайтында интернет – телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru » Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында " Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә веб-адрес 

буенча: http://pravo.tatarstan.ru к 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл җирлеге башкарма комитетына 

йөкләргә.  

 

Халык җыенында рәислек итүче,                                  

Масловка авыл җирлеге башлыгы:                                  А. И. Егоров 

 


