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Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Су крау авыл 
жирлеге составына керуче Болгар торак пунктында граждан г ар жыены

нэтижэлэре турында

2019елныц 15 ноябре № 1

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный, 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» , 004 елньщ 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законынын 35 статьясы 
нигезендэ, 2019 елньщ 15 ноябрендэ уздырылган «Тубзн Камп муниципаль 
районыньщ Сухрау авыл жирлеге Болгар торак пункты территор аясендэ яшэу 
урыны буенча теркэлгэн Бэр балигъ булган кешедэн, 1 нче теркем ишалидлар, Боек 
Ватан сугышы ветераннары Бэм катнашучылары, Беек Be ган сугышы 
ветераннарыныц тол хатыннарны, кендезге уку формасы буенча белеем алучы 
студентлардан тыш, 200 сум кулэмендэ 2020 елда узара салым керту белэн 
килешэсезме. Элеге сумманын 50% кулэмендэ 2 нче торкем инва шдар Бэм 80 
яшьтэн узганнар тули, Ьэм алдагы эшлэрне башкару буенча Болга] авылындагы 
зиратка койма тотуга юнэлдерегэ

0Й Е ЮК».
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыены нэтижэлэре белэн гражд .ннар жыены 

беркетмэсе тезелде.

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 194 граждан 

кертелгэн, тавыш бирудэ катнашучы гражданнар саны 144 кеше.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча жыенда катнашучы гражданнар тавышлары 

тубэндэгечэ буленде:
«Эйе» позициясе очен халык жыенында катнашкан 144 кеше ' авыш бирде; 

«Юк» позициясе очен жыенда катнашкан 0 кеше тавыш бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыл 

жирлеге составына керуче Болгар торак пунктында гражданнар жыень.и i булган дип, 
халык жыены нэтижэлэрен чын дип танырга.

2.«Тубэн Кама муниципаль районыньщ Сухрау авыл жирлеге 1:олгар торак 
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Бэр балигъ булган кешедэн, 
1нче торкем инвалидлар, Боек Ватан сугышы ветераннары Ьэм кати ашучылары, 
Беек Ватан сугышы ветераннарыньщ тол хатыннарны, кендезге уку формасы буенча 
белеем алучы студентлардан тыш, 200 сум кулэмендэ 2020 елда узарз :алым керту 
белэн килешэсезме. Элеге сумманын 50% кулэмендэ 2 нче теркем инва. шдар Ьэм 80 
яшьтэн узганнар тули, Ьэм алдагы эшлэрне башкару буенча Болгар авылындагы 
зиярат зиратка койма тотуга юнэлдерегэ



ЭИЕ Ю К » .
Мэсьэлэсе буенча карарны кабул ителгэн дип танырга.

3. Гражданнар ж;ыены нэтиж;элэрен мэгълумат стендларына Сухрау авыл 
жирлеге сайтында.

4.Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 
актлары регистрына керту ечен ж;ибэрергэ.

Гражданнар ж;ыенында рэислек итуче 
Сухрау авыл ж;ирлеге башлыгы Р.Р. Галимов


