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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл жирлеге составына керуче,
Беренче Май торак пунктында гражданнар 
Ж^ыены нэтижэлэре турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» Федераль законный 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында 
жирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы 
нигезендэ, 2019 елньщ 23 ноябрендэ тубэндзге сорау буенча узган, гражданнар 
жыены нэтижэлэре белэн беркетмэ твзелде:

«Сез, 2020 елда Урманай авыл жирлеге Урманай торак пункты 
территориясендэ 1 Теркем инвалидлардан, Беек Ватан сугышы ветераннарыннан 
Ьэм катнашучылардан, Беек Ватан сугышында катнашучыларньщ тол 
хатыннарыннан, кендезге уку формасында укучы студентлардан тыш, яшэу урыны 
буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 300 сум кулэмендэ узара салым керту 
Ьэм бу акчаларньщ жирле эЬэмияткэ ия булган тубэндзге сорауларны хэл итугэ 
юнэлту белэн килешэсезме:

- Беренче май б., Югары (Верхняя) урамына вак таш (щебенка) жэю (сатып 
алу, ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш очен тулэу);

- Беренче Май бистэсендэ балалар мэйданчыгын койма белэн эйлэндереп алу 
очен материал сатып алу;

- Беренче Май бистэсендэ юлларны кардан чистарту;

« РИЗА» «КАРШЫ»

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Ж^ыенда, сайлау хокукына ия булучы катнашучылар исемлегендэ 174 кеше 

теркэлгэн, жыендатавыш бирудэ катнашучылар саны 105 кеше
Тавыш биру нэтижэлэре буенча халык жыенында катнашучыларньщ 

тавышлары тубэндэгечэ буленде:
халык жыенында катнашучы 105 кеше « РИЗА » позициясе очен тавыш бирде; 
« КАРШЫ » позициясе очен жыенда катнашучы 0 тавыш бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар чыгарды:
1. Азнакай муниципаль районы Урманай авыл жирлеге составына керуче 

Урманай авылыдна узган халык жыенын узган, халык жыены нэтижэлэрен дерес 
дип танырга.

2. Тубэндэге сорау буенча карарны кабул итэргэ «Сез, 2020 елда Урманай авыл 
жирлеге Урманай торак пункты территориясендэ 1 Теркем инвалидлардан, Беек 
Ватан сугышы ветераннарыннан Ьэм катнашучылардан, Беек Ватан сугышында 
катнашучыларньщ тол хатыннарыннан, кендезге уку формасында укучы 
студентлардан тыш, яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 300



сум кулэмендэ узара салым керту Ьэм бу акчаларньщ жирле эИэмияткэ ия булган 
тубэндзге сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:

- Беренче май б., Югары (Верхняя) урамына вак таш (щебенка) жэю (сатып алу, 
ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш ечен тулэу);

- Беренче Май бистэсендэ балалар мэйданчыгын койма белэн эйлэндереп алу 
ечен материал сатып алу;

- Беренче Май бистэсендэ юлларны кардан чистарту;

« РИЗА» «КАРШЫ»

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында тубэндзге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай 
муниципаль районыныц рэсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 
берэмлеклэре порталында «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
тубэндзге адрес буенча: http://aznakaevo.tatarstan.ru. Ьэм тубэндзге адреслар буенча 
урнашкан мэгълумат стендларында урнаштырырга:

-423311,ТР, Азнакай районы, Урманай авылы, Татарстан ур., 15А й. (Башкарма 
комитет администрациясе бинасы);

-423311,ТР, Азнакай районы, Беренче Май бистэсе, Средняя ур., 14й. (Беренче 
Май бистэсе мэдэният йорты).

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

Гражданнар жыенында рэислек итуче,
Урманай авыл жирлеге Башлыгы:

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

