
Халы к жыены карары

№ 1 23.11.2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
составына керуче Уразай авылында халык жыены нэтижэлэре турында

«Россия Федерациясендэ 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 Законыньщ 35 статьясы нигезендэ, «2020 елда Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенец Уразай торак 
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 
400,00 (дурт йоз) сум кулэмендэ узара салым кертугэ килешэсезме? " мэсьэлэсе 
буенча гражданнар жыены нэтижэлэре белэн беркетмэ тозелде, 1 теркем 
инвалидлар, Беек Ватан сугышы ветеран нары Ьэм катнашучылар, Беек Ватан 
сугышында катнашучыларныц тол хатыннары, укучыларныц кендезге формада 
белем алучы студентлардан тыш, 2 теркем инвалидлар ечен 200 сум кулэмендэ 
киметергэ Ьэм жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл иту очен алынган акчаларны 
юнэлту турында:

- Уразай авылынын Речная хэм Подгорная урамнарында асфальт тушэмэле 
юлларньщ чокырларын ремонтлау ;

- Уразай авылында урамнарны яктырту, яктырткычлар, махсус жиЬазлар сатып 
алу, энергияне саклый торган лампаларны урнаштыру;

- Уразай авыл территориясен жыештыру, кенкуреш калдыкларын Иэм чуп- 
чарларны вакытлыча жыю, чистарту;

-Уразай авыл халкынын ялын оештыру, бэйрэмнэр уткзру(Жину 
бэйрэме,сабантуй, балаларны яклау кене,халыкара елкэннэр кене),

- Уразай авылында янгын гидрантларын сатып алу Ьзм урнаштыру;
- Уразай авылында юлларны кардан чистарту;
- Уразай авылында жэй кене территорияне чабу;
-Уразай авылында Ьзлак булган сугышчылар Ьэйкэлен ремонтлау;
-Уразай авылында коры агачларны, куакларны кису, гербицид белэн тоташ 

химик эшкэрту уткэру;
-Уразай авылында ике телдэ урам курсэткечлоре эзерлэу Ьзм урнаштыру;
- Башкарма комитет ихтыяжлары ечен генератор сатып алу;

- Уразай авылынын Энгельс урамы ,Садовая урамы буенча юлларга вак таш 
жэю;

- балалар ечен уен мэйданчыгы сатып алу Ьэм урнаштыру.

« РИЗА» «КАРШЫ».

Халык жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 574 кеше, 
халык жыенында катнашучылар саны 339 кеше кергэн.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча халык жыенында катнашучыларныц тавышлары
тубэндэгечэ буленде:: «Эйе» позициясе ечен халык жыенында катнашкан 339



кеше тавыш бирде; «Юк» позициясе ечен жыенда катнашучы 0 кеше тавыш 
бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар итте:

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

2. "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Уразай торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр 
балигъ булган кешедэн 400,00 (дурт йез) сум кулэмендэ узара салым кертугэ,
1 теркем инвалидлардан, Беек Ватан сугышы ветераннарыньщ Ьэм 
катнашучыларыньщ, Беек Ватан сугышында катнашучыларнын тол 
хатыннарыннан, кендезге формада белем алучы студентлардан тыш, 2 теркем 
инвалидлар ечен 200 сум кулэмендз билгелэргэ Ьэм алган акчаларны жирле 
эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен юнэлдерергэ:

- Уразай авылынын Речная хэм Подгорная урамнарында асфальт тушэмэле 
юлларныц чокырларын ремонтлау ;

- Уразай авылында урамнарны яктырту, яктырткычлар, махсус жиЬазлар сатып 
алу, энергияне саклый торган лампаларны урнаштыру;

- Уразай авыл территориясен жыештыру, кенкуреш калдыкларын Ьэм чуп- 
чарларны вакытлыча жыю, чистарту;

-Уразай авыл халкынын ялын оештыру, бэйрэмнэр уткэру(Жицу 
бэйрэме,сабантуй, балаларны яклау кене,халыкара елкзннэр кене),

- Уразай авылында янгын гидрантларын сатып алу Ьэм урнаштыру;
- Уразай авылында юлларны кардан чистарту;
- Уразай авылында жэй кене территорияне чабу;
-Уразай авылында Ьэлак булган сугышчылар Ьэйкэлен ремонтлау;
-Уразай авылында коры агачларны, куакларны кису, гербицид белэн тоташ 

химик эшкэрту уткэру;
-Уразай авылында ике телдэ урам курсэткечлэре эзерлэу Ьэм урнаштыру;
- Башкарма комитет ихтыяжлары ечен генератор сатып алу;
- Уразай авылынын Энгельс урамы ,Садовая урамы буенча юлларына вак таш 

жэю;
- балалар ечен уен мэйданчыгы сатып алу Ьэм урнаштыру.турындагы карары 

кабул ителде.

3.Олеге 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, Уразай авылы, Энгельс ур., 65 йорт адресы буенча 
урнашкан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл 
жирлегенец мэгълумат стендларында урнаштырырга.

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


4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районынын Уразай 
авыл жирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 
актлары Регистрына керту ечен жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэислек итуче,
Уразай авыл жирлеге башлыгы: -  Шэрифуллина А.М.


