
РЕШЕНИЕ (КАРАР)

Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл 
жирлеге составына керуче Иске Чишмэ торак пунктында гражданнар жыены

нэтижэлэре турында

2019 елньщ 15 ноябре № 1

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ 2004 елныц 28 июлендэге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ, 2019 
елньщ 15 ноябрендэ уздырылган «Тубэн Кама муниципаль районы Иске Чишмэ 
авыл жирлеге Иске Чишмэ торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча 
теркэлгэн hop балигъ булмаган кешедэн, 1 теркем инвалидлар, Боек Ватан сугышы 
ветераннары Ьэм катнашучыларыннан, Боек Ватан сугышы ветераннарыныц тол 
хатыннарыннан, кондезге уку формасы буенча белем алучы студентлардан тыш, 300 
сум кулэмендэ 2020 елда узара салым керту белэн килешэсезме. Элеге сумманьщ 
50% кулэмендэ 2 теркем инвалидлары, 80 яшьтэн олкэнрэк пенсионерлар Ьэм куп 
балалы гаилэлэр тули, Старошешминск авылыныц Садовая, Пионер, Комсомольская 
урамнарындагы юлларын тозеклэндеру дэ алынган акчаларньщ юнэлеше булып тора

0ЙЕ ЮК».

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ 985 жыенда 

катнашучы граждан кертелгэн, тавыш бирудэ катнашкан жыенда катнашучы 
гражданнар саны 503 кеше.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча жыенда катнашучы гражданнар тавышлары 
тубэндэгечэ буленде: «Эйе» позициясе очен халык жыенында катнашкан 494 кеше 
тавыш бирде; «Юк» позициясе очен жыенда катнашкан 9 кеше тавыш бирде.

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

Жирлеге составына керуче Иске Чишмэ торак пунктында гражданнар жыенын 
булган дип, халык жыены нэтижэлэрен чын дип танырга.

2. «Тубэн Кама муниципаль районыныц Иске Чишмэ авыл жирлеге Иске 
Чишмэ торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hop балигъ 
булган кешедэн, 1 теркем инвалидлар, Боек Ватан сугышы ветераннары Ьэм 
катнашучыларыннан, Боек Ватан сугышы ветераннарыныц тол хатыннарыннан, 
кондезге уку формасы буенча белем алучы студентлардан тыш, 300 сум кулэмендэ 
2020 елда узара салым керту белэн килешэсезме. Элеге сумманыц 50% кулэмендэ 2 
теркем инвалидлары, 80 яшьтэн олкэнрэк пенсионерлар Ьэм куп балалы гаилэлэр



тули, Старошешминск авылыньщ Садовая, Пионер, Комсомольская урамнарындагы 
юлларын тезеклэндеру дэ алынган акчаларныц юнэлеше булып тора

0ЙЕ ЮК».

3. Халык жыены нэтижэлэрен мэгълумат стендларына, Иске Чишмэ авыл 
жирлеге сайтына урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 
актлары регистрына керту ечен жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэислек итуче, 
Иске Чишмэ авыл жирлеге башлыгы Ф.Х. Эхмэтов


