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Гражданнарныц yзара сЕLлым акч€rларын кертy hэм куллану МэсЬэлэСе бУеНЧа

Кукмара муниципаль районы Кэркэуч авы щирлегенец Кэркэlпl авылында

гражданнар хФIены нэтих(элэре турында.

!'Россия Федерациясендэ х(ирле yзидаране оештыруныц гомуми принциПлары

турында" 2003 елныц б октябрендэге 131-Фз номерлы Федералъ законныц 25.1,56

статьялары, "Татарстан Республикасында хqирле Yзидарэ турында' 2О04 еЛныц 28

июлендэге 45-трз номерлы Татарстан Ресгryбликасы Законыныц З5 статъясы

нигезендэ20|9 елныц 25,26 ноябрендэ тубандэге сорау буенчаузган гражданнар

п(ыены нэтищэлэре белэн цражданнар щыены беркетмэсе тозелДе: кКукмара

муниципаль районы Кэркэlч авылы х(ирлегенец Каркэyч авылынДа ЯШаY УРЫНЫ

буенча теркэлгэн балиь булган hэр кешедэн, 1 торкем инвЕtлиДларДаН, УКУЧЫДаН

hэм студентлардан (курсантлардан) тыш, 18 яшькэ кадэрге 4 hэм аннан да кубрэк

баласы булган купбалалы гаилэлэр, 85 яшькэ п{LIткэн hэм аннан олкэнрэк затлар

2О2О елда Yзара сzUIым кертYгэ 500 сум кYлэмендэ риза булырсызмы?

- М. Х(элил, Зеленая hэм Ленин урамнары буенча юлга вак таш Щею, проект-смета

документациrIсен эшлэy hэм техник кyзэтчелекне тормышка ашыру;
- Кэркэуч авылыныц су челтэрлэрен ремонтлау;
- Кэркэуr авылы урамнарын яктырту лампапары сатып алу hэм урнаштыру ;

_Кэркэуч авылында юлларны кардан чистарту; проект-смета докУМенТаЦИЯСеН
эшлаy hэм техник кyзатчелекне тормышка ашыру;
- Кэркэlпl авылында урамнарга исем haM йортларга нумерация алу hэм урнаштыру;
- янгын колонкасы сатып апу;
_ М. П{элил урамы буенча кугrер кырларында сакJIагыч коЙмалар сатыП алУ hЭМ

урнаштыру;
- Ленин урамы буенча урнашкан су башнясыныц тиранлек насосы алМаШТЫРУ;

проект-смета документациясен эшшэy hэм техник кyзэтчелекне тормышка ашыру;

- Л."r" ур.,2 шт, М. Щэлил ур., 1 адресы буенча мэгъл!мат стенды урнаштЫру hэМ

урнаштыру.
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Гражданнар щыены беркетмэсе нигезендэ:

Сайлау хокукынаия булган ,п{ыенда катнаш)п{ылар исемлегене 251 кеше кертелгэн,

тавыш бирудэ катнашкан цражданнарныц саны 132.

Тавыш бирy нэтижалэре буенча цражданнар п{ыенында катнаш}п{ыпар тубэндэгечэ

буленде:

llОйеll позициясе очен 132 гражданнар жыенында катнашrIы тавыш бИРДе;
llЮкtl позициясе очен гражданнар )цыенында 0 катнашrIы тавыш бирле.

Бэян ителгэннар нигезендэ гражданнар жыены карар кылды:



1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц Каркаlч авыл

х(ирлегенец Кэркэlч авылы гражданнар х{ыенын узган дип танырга,
гражданнар }кыеныныц Еатия(аларе _ дорес.

2. Сорау буенча карарны танырга: <<2020 елда yзара саJIым кертyгэ Кукмара
муЕиципаль районыныц Кэркэуr авылы территориrIсендэ теркэлгэн балиь
булган hap кешедэн, кондезге формада белем €Lл)чы 1 теркем инвЕtлидлардан,

уку{ы hэм студентлардан (курсантлардан) тыш, 18 яшькэ кадэрге 4 hэм аннан

да кубрэк ба-шасы булган купбшалы гаилэлэрдэн, 85 яшькэ х{иткэн hэм аннан
олканрак яшътэге hэм щирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл ит!та аLлынган

акчалар юлламасы белэн теркэлгэн балигъ булган hэр кешедэн 500 сум
кyлэмендэ килешеп торасызмы:
- М. П{элил, Зеленая hэм Ленин урамнары буенча юлга вак таш жэю, проект-
смета документациrIсен эшлэy hэм техник кyзэтчелекне тормышка ашыру;
- Каркэуr авылыныц су челтэрлэрен ремонтлау;
- Кэркэуч авылы урамнарын яктырту ламш€Lпары сатып аlry hэм урнаштыру ;

-Кэркэуr авылында юлларны кардан чистарту; проект-смета документациясен
эшлэy hэм техник кyзэтчелекне тормышка ашыру;
- Кэркэуч авылында урамнарга исем hэм йортларга нумерация аry heM

урнаштыру;
_ янгын колонкасы сатып aily;
- М. Х(алил урамы буенча кyпер кырларында сакJIагыч коймалар сатып €шу

hэм урнаштыру;
- Ленин урамы буенча урнашкан су башнясыныц тирэнлек насосы алмаштыру;
проект-смета документациясен эшлэy hэм техник кyзэтчелекне тормышка
ашыру;
- Ленин ур.,2 шт, М. Х(элил ур., 1 адресы буенча мэьл!мат стенды
урнаштыру hэм урнаштыру.
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-кабул ителде.

3."Йнтернет" мэьлyмат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы
муниципаль берамлеклере Порталында Татарстан Республикасы Кукмара
муниципаль районыныц рэсми сайтына урнаштыру юлы белэн гражданнар
х{ыеныныц нэтия{эсен бастырып чыгарырга hэм Татарстан Ресгrубликасыныц
хокукый мэгьлiматныц рэсми порт€Lлында тубандаге адрес буенча бастырырга:
www.pravo.tatarstan.ru,.

4. Элеге карарны Татарстан Ресгlубликасы муниципuшъ норматив хокукый актлары

регистрына KepTy очен щибэрергэ.

Кэркэуr авыл х{ирлеге башлыгы М.Ф.Зайнетдинов


