
РЕШЕНИЕ КАРАР

Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Сух рту авыл
жирлеге составына керуче Югары Чишмэ торак пунктында гражданнар

жыены нэтижэлэре турында

2019елныц 23 ноябре № 1

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми ринциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закси ныц 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2С 34 елньщ 28 
июлендзге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясы 
нигезендэ, 2019 елныц 23 ноябрендэ уздырылган «Тубэн Кама муниципаль 
районыныц Сухрау авыл жирлеге Югары Чишмэ торак пункты территориясендэ 
яшэу урыны буенча теркэлгэн hap балигь булган кешедэн, 1 нче теркем инвалидлар, 
Беек Ватан сугышы ветераннары Ьэм катнашучылары, Беек Ва ган сугышы 
ветераннарыныц тол хатыннарны, кендезге уку формасы буенча б глеем алучы 
студентлардан тыш, 200 сум кулэмендэ 2020 елда узаРа салым керту белэн 
килешэсезме. Элеге сумманын 50% кулэмендэ 2нче теркем инвал вдар Ьэм 80 
яшьтэн узганнар тули, Ьэм алдагы эшлэрне башкару буенча ю ’ары Чишмэ 
авыл ындаты буаны тезеклэндеру гэ

ЭЙЕ ЮК».
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыены нэтижэлэре белэн гражд ннар жыены 

беркетмэсе тезелде.

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегев > 13 граждан 

кертелгэн, тавыш бирудэ катнашучы гражданнар саны 13 кеше.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча жыенда катнашучы гражданнгр тавышлары 

тубэндэгечэ буленде:
«Эйе» позициясе ечен халык жыенында катнашкан 13 кеше ^авыш бирде; 

«Юк» позициясе ечен 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 Югары Чишмэ торак пунктында гражданнар жыенын 
булган дип, халык жыены нэтижэлэрен чын дип танырга.

2.«Тубэн Кама муниципаль районыныц Сухрау авыл жирлеге I Згары Чишмэ 
торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Бэр Залигъ булган 
кешедэн, 1нче теркем инвалидлар, Беек Ватан сугышы вето эаннары Ьэм 
катнашучылары, Беек Ватан сугышы ветераннарыныц тол хатыннаэны, кендезге 
уку формасы буенча белеем алучы студентлардан тыш, 300 сум кулэмлндэ 2020 елда 
узара салым керту белэн килешэсезме. Элеге сумманын 50% кулэмендэ 2 нче 
теркем инвалидар Ьэм 80 яшьтэн узганнар тули, Ьэм алдагы эш. эрне башкару 
буенча югары Чишмэ авылындагы буаны тезеклэндеру гэ



0ИЕ ЮК».
Мэсьэлэсе буенча карарны кабул ителгэн дип танырга.

3. Гражданнар ж;ыены нэтижрлэрен мэгълумат стендларына, Сухрау авыл 
жирлеге сайтында.

4.Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норма ив хокукый 
актлары регистрына керту очен жибэрергз.

Гражданнар ж;ыенында рэислек итуче, #  
Сухрау авыл ж;ирлеге башлыгы «  \ ■ !il Р.Р. Г алимов


