
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге Карагуҗа авылында 

халык җыены нәтиҗәләре турында 

КАРАР 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законның 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында 

җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы 

нигезендә, 2019 елның 26 ноябрендә, 2019 елның 27 ноябрендә һәм 2019 елның 

28 ноябрендә узган гражданнар җыеннары нәтиҗәләре белән “2020 елда Югары 

Ослан муниципаль районының Карагуҗа авыл җирлегендә яшәү урыны буенча 

теркәлгән һәр балигъ булган заттан 300 сум күләмендә үзара салым кертүгә 

килешәсезме? " мәсьәләсе буенча гражданнар җыенының йомгаклау беркетмәсе 

төзелде: 

 - Карагуҗа авылы, Молодежная – 293м, Пролетарская  һәм Боевая-760м., суэтем 

башнясыннан Первомайская урамы, 2нче номерлы йортка кадәр-216м. 

урамнардагы суүткәргечне ремонтлау. 

Гражданнар җыенының үткәрелгән этаплары нәтиҗәләре буенча җыенның 

йомгаклау протоколы нигезендә:   

сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә гражданнар 

җыенында катнашкан 369 кеше, 192 кеше тавыш бирүдә катнашкан гражданнар 

саны кертелгән. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча халык җыенында катнашучыларның 

тавышлары түбәндәгечә бүленде: 

«Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашучы 192 кеше тавыш бирде; 

«Юк» позициясе өчен җыенда катнашучы 0 тавыш бирде. 

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 
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1 . Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлегендә халык 

җыенын булып узды дип, халык җыены нәтиҗәләрен  дөрес дип танырга. 

2 . "Сез 2020  елда Югары Ослан муниципаль районының Карагуҗа авыл 

җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган 

кешедән 300 сум күләмендә үзара салым кертү һәм алдагы эшләрне башкару 

буенча җирле әһәмияткә ия булган мәсьәләләрне хәл итү өчен алынган 

акчаларны җибәрү белән килешәсезме?: Карагуҗа авылы, Молодежная – 293м, 

Пролетарская  һәм Боевая-760м., суэтем башнясыннан Первомайская урамы, 

2нче номерлы йортка кадәр -216м. - урамнарда су үткәргечне ремонтлау” 

мәсьәләсе  буенча карарны танырга. 

3 . Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлегендә халык 

җыены нәтиҗәләрен Карагуҗа авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында 

игълан итәргә 

4 . Әлеге карарны Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Карагуҗа авыл җирлеге башлыгына Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына җибәрү өчен адресларга. 
 

 

 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче:     С. А. Сакин 

 
 

 
 

 

 


