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Азнакай муниципаль районы 
Тымытык авыл жирлеге 
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БАШЛЫГЫ

ул. Тельмана д.62Б 
с. Тумутук, Азнакаевский район, 423316 

Тел (Факс):(8-85592)34-3-42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от 27 ноябрь 2019 ел № 4

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге 
Кук-Тэкэ торак пунктында гражданнарныц 
узара салым акчаларын керту Ьэм алардан 
файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар 
жыенын билгелэу турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3 Федераль законныц 25.1, 56 
статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 
ел №45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ, 
Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге Уставы белэн, карар 
чыгарам:

Билгелэргэ:
1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 

жирлеге Кук-Тэкэ авылында теркэлгэн Ьэм сайлау хокукына ия гражданнар 
очен 2019 елныц 11 декаберендэ 14 сэгать 00 минутта узара салым керту 
мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц беренче этабын билгелэргэ: Совет урамы - 
барча йортлар, Ж^элил урамы барча йортлар, Яшлэр урамы барча йортлар;

2.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 
жирлеге Кук-Тэкэ авылында теркэлгэн Иэм сайлау хокукына ия гражданнар 
очен 2019 елныц 11 декаберендэ 16 сэгать 00 минутта узара салым керту 
мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц беренче этабын билгелэргэ: Ленина урамы
- барча йортлар

3.Билгелэргэ:
-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 
жирлеге Кук-Тэкэ авыл жирлегендэ узара салым керту мэсьэлэсе буенча 
халык жыенын оештыручы -  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Тымытык авыл жирлеге Башкарма комитеты;
- гражданнар жыеныныц беренче этабын уздыру вакыты -  11 декабрь 2019 
ел 14.00 сэг.тэн 16.00 сэг.кадэр;



- гражданнар жыеныныц икенче этабын уздыру вакыты -  11 декабрь 2019 ел 
16.00 сэг.тэн 18.00 сэг.кадэр;

- гражданнар жыеныныц беренче Ьэм икенче этабын уздыру урыны -  Кук- 
Тэкэ авылы, Ленина ур. , 40 йорт, Кук-Тэкэ авыл мэдэният йорты залы;

4.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 
жирлеге Башкарма комитетына тэкъдим итэргэ:

- 2019 елнын 29 ноябрьдэн дз сонга калмыйча Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге Башкарма 
комитетында гражданнар жыены карарына чыгарыла торган материаллар 
белэн танышу хокукын гражданнарга тубэндэге адрес буенча бирергэ: 
Тымытык авылы, Тельман урамы, 62Б йорт;
- сайлау хокукына ия булган Кук-Тэкэ торак пунктында яшэучелэр 
исемлеген тозергэ;
- гражданнар жыенына мэгълумати материаллар эзерлэу;
- Кук-Тэкэ торак пункты халкына массакулэм мэгълумат чараларында Иэм 
гражданнарньщ жыены турында башка ысуллар белэн хэбэр итэргэ.

5. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез 2020 елда Тымытык авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны 

буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган, 1 Теркем инвалидларыннан, Боек Ватан 
сугышы ветераннарыныц Иэм катнашучыларыныц, Беек Ватан сугышында 
катнашучыларныц тол хатыннарыннан, кондезге уку формасында укучы 
студентларнын, 300 сум кулэмендэ узара салым кертугэ, аны 2 торкем 
инвалидлар очен 200 сум итеп билгелэп, бер тапкыр тулэуне киметугэ Ьэм 
жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту очен алынган акчаларны тубэндэге 
эшлэрне хэл итугэ юнэлдеругэ юнэлдеругэ килешэсезме:

-Кук-Тэкэ авылында Совет ур. буенча вак таш белэн юлларныц 
чокырларын ремонтлау (сатып алу, вак таш жэю, килешу буенча эш очен 
тулэу);

- Тымытык авылында юл билгелэре сатып алу;
- Кук-Тэкэ авылында урамнарны яктырту, яктырткычлар, махсус 

ЖиЬазлар сатып алу, энергияне саклый торган лампаларны урнаштыру, 
килешу буенча эш очен тулэу;

- Кук-Тякэ авылы территориясендэ жыештыру, конкуреш калдыкларын 
Ьэм чуп-чарларны вакытлыча жыю, чистарту;

- Кук-Тэкэ авылында «Жицу коне», «Сабантуй», «Халыкара олкэннэр 
коне», «Яна ел» бэйрэм чараларын уткэру очен булэк, сувенир продукциясе 
сатып алу;;

- Кук-Тэкэ авылында спорт чараларын уткэру очен булэк, сувенир 
продукциясе сатып алу;

- Кук-Тэкэ авылындагы юлларны кардан чистарту;

- Кук-Тэкэ авылында жэйге чорда территориялэрне чабу;

- Кук-Тэкэ авылында коры агачлар, куаклар киселу;



- Кук-Тэкэ авылында урам исемнэре язылган курсэткечлэр сатып алу 
(эзерлэу) Ьэм урнаштыру (килешу буенча эш ечен тулэу);

- Кук-Тэкэ авылы зиратын койма белэн эйлэндереп алу ечен материал 
сатып алу;

« РИЗА» «КАРШЫ».
6. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 

порталында тубэндэге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай 
муниципаль районыныц рэсми сайтында Татарстан Республикасы 
Муниципаль берэмлеклэре порталында «Интернет» мэгьлумат- 
телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: 
http://aznakaevo.tatarstan.ru. 1лэм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы, Тымытык авылы, Тельман ур., 62Б йорт, Кук-Тэкэ авылы, Ленина ур. 
, 40 йорт адреслары буенча урнашкан Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл жирлегенец мэгълумат стендларында 
урнаштырырга.

7. Элеге карар ул халыкка игълан ителгэн коннэн уз кеченэ керэ.
8. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз артымнан калдырам.

Башлык:

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

