
Карар   

    

Халык җыены нәтиҗәләре турында 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл 

җирлеге составына керүче Күгәрчен торак пунктында  

 

          № 1                                                      2019 елнын 14 ноябре      

      

 

«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 «Татарстан Республикасында җирле 

үзидарә турында» № 45-ТРЗ Татарстан Республикасы законы нигезендә 2019 

елның 14 ноябрендә узган гражданнар җыены нәтиҗәләре белән гражданнар 

җыены беркетмәсе төзелде: «Балык Бистәсе муниципаль районының 

Күгәрчен һәм Күгәрчен авыл җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча 

теркәлгән сайлау хокукына ия булган һәр кешедән 2020 елда үзара салым 

кертүгә 400 сум күләмендә» килешәсезме?: 

       1.Күгәрчен, Зәңгәр Күл авылларында янгын гидранты сатып алу һәм 

урнаштыру;   

       2. Күгәрчен авылында Гагарин, Гыйниятуллин, Жданов, Дуслык 

урамнары буенча вак таш сатып алу һәм ремонтлау 

 

       3. Күгәрчен авылында су торбаларын ремонтлау; 

       4. Күгәрчен һәм Зәңгәр Күл авылларында юлларны кышкы чорда карап 

тоту 

           Халык җыены нәтиҗәләре турында беркетмә нигезендә:   

       сайлау хокукына җыенда катнашучылар исемлегенә 367 кеше ия,  

тавыш бирүдә катнашкан гражданнар җыенында катнашучылар саны 215 

кеше кертелгән. 

      Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча гражданнар җыенында катнашучыларның 

тавышлары түбәндәгечә бүленде:: 

«Әйе» позициясе өчен җыенда 215 кеше тавыш бирде;  

«юк» позициясе өчен җыенда катнашкан 0 кеше тавыш бирде 

 

Бәян ителгәннәр нигезендә, халык җыены карар итте: 

 



1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен 

авыл җирлегенең Күгәрчен авыл җирлегендә халык җыены булып узды, 

халык җыены нәтиҗәләре гамәлдә, дип танырга. 

"Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл җирлеге территориясендә 

яшәү урыны буенча теркәлгән сайлау хокукына ия булган һәр кешедән, 

көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш, 2020 елда үзара 

салым кертүгә 400 сум күләмендә акча җибәрү белән килешәсезме?: 

        1.Күгәрчен, Зәңгәр Күл авылларында янгын гидранты сатып алу һәм 

урнаштыру;   

       2.Күгәрчен авылында Гагарин, Гыйниятуллин, Жданов, Дуслык 

урамнары буенча вак таш сатып алу һәм ремонтлау 

       3. Күгәрчен авылында су торбаларын ремонтлау; 

       4. Күгәрчен һәм Зәңгәр Күл авылларында юлларны кышкы чорда карап 

тоту 

       2.Җыен нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе 

муниципаль районы, Күгәрчен авылы, Совет урамы, 62А йорт, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Зәңгәр Күл авылы,  Тукай 

урамы 15А, һәмТатарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырылган: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru к 

3.Әлеге җыенны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Күгәрчен авыл җирлеге составына керүче Күгәрчен авылы торак пунктында 

Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына 

кертү өчен җибәрергә. 

 

Халык җыенында рәислек итүче:______________ А. Т. Сафин                                     

 

 

 

 

Күгәрчен авыл җирлеге 

 башлыгы:                                                              А. Т. Сафин 

 

 

 

 

 

 



                                          ХАЛЫК ҖЫЕНЫ КАРАРЫ  

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл 

җирлегенең Күгәрчен торак пунктында 

 

 № 2.                                                                        2019 елның 14 ноябре  

 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында "2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 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 Күгәрчен авыл җирлегенең торак пунктында гражданнар 

җыены 

 

Карар: 

 

1. 2020 елда гражданнарның үзара салымын, Күгәрчен и.Д. Күгәрчен 

авыл җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән сайлау 

хокукына ия булган һәр кешедән, көндезге уку формасы буенча укучы 

студентлардан, балачактан инвалидлардан, бөтенләй ялгыз яшәүче 80 яшькә 

җиткән пенсионерлардан тыш, 400 сум күләмендә кертергә. 

2.  Алынган акчаларны җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә 

түбәндәге эшләрне башкару өчен җибәрергә: 

  

        1.Күгәрчен, Зәңгәр Күл авылларында янгын гидранты сатып алу һәм 

урнаштыру;   

       2.Күгәрчен авылында Гагарин, Гыйниятуллин, Жданов, Дуслык 

урамнары буенча вак таш сатып алу һәм ремонтлау 

       3. Күгәрчен авылында су торбаларын ремонтлау; 

       4. Күгәрчен һәм Зәңгәр Күл авылларында юлларны кышкы чорда карап 

тоту 

  

Гражданнар җыенында рәислек итүче: _ _ _ _ _ А. Т. Сафин 

 

          Күгәрчен  авыл 

         җирлеге башлыгы:                                           А. Т. Сафин 



 


