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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                      КАРАР 

 

25.11.2019 ел                    Масловка авылы                            № 59 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы Масловка авыл  

җирлегенең Масловка авылында  

гражданнар җыены үткәрү турында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 25.1, 56 статьялары, 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында "2004 елның 28 июлендәге 45-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендә Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы" Масловка авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставының 22 статьясы нигезендә карар бирәм:: 

 

1.2019 елның 4 декабрендә 15 сәгать 00 минутта Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл җирлегенең Масловка авылында үзара 

салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар Җыенының беренче этабын билгеләргә. 

2.2019 елның 4 декабрендә 19 сәгать 00 минутта Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл җирлегенең Масловка авылында үзара 

салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар Җыенының икенче этабын билгеләргә. 

3.Халык җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

"2019 елда үзара салым кертүгә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Масловка авыл җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр 

балигъ булмаган һәр кешедән 500 сум күләмендә акча кертергә риза буласызмы?: 

- МТЗ-82 тракторын алу. 

 

“ӚЧЕН”                                          “КАРШЫ” 

2.Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында һәм Балык Бистәсе 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 



3. Әлеге карар басылып чыккан кӛненнән үз кӛченә керә. 

4. Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы   Масловка 

авыл җирлегенең түбәндәге адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат  стендында: 

Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, Масловка авылы, Үзәк урам, 13 

йорт  һәм Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. веб-

адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

            5.Карарның үтәлешенә контрольлек  итүне үземнең  җаваплылыкта  

калдырам. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Масловка   авыл   җирлеге   башлыгы                                                  А.И.Егоров 
 

 

 

 


