
ХАЛЫК ЩЫЕНЫ КАРАРЫ
Татарстан Республикасы Отнэ муниципaль районы Тубэн Кеек авыл х(ирлеге Яца Шимбер

торак пунктында грtDкданЕар жыены нэтищэлэре турында

"16" ноябрь 2019 ел. J\ъ 01

<Россия Федерациясендэ }цирле yзидара оештыруныц гомуми принциплары турында)
06.10.2003 ел JtlЬ131-ФЗ ФедерiшIь законныц 25.1, 56 статьясы, <<Татарстан Республикасында
щирле yзидаро турында>> 28.07.2004 ел J\Ъ45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц 35
статьясы нигезендэ,2019 елныц 16 ноябрендэ <Сез 2020 елда Тубэн Кеек авыл яqирлеге Яца
Шимбер торак пункты территориясендо яшэy урыны буенча теркелгэн hэр балиь булган
яшэ!чега, 500 сум кyлэмендэ yзара салым KepTy hэм бу акчаларныц жирле эhэмияткэ ия
булган тубэндэге сорауларны хал итyгэ юнэлтy белэн килешэсезме:

1). Щирлек территориясен тозеклэндерy hэм чистарту:
- Яца Шимбер авылы территориясендо агач hэм куакларны чистарту hэм кису;
- Яца Шимбер авылы чишмасен тозекJIэндерy.

2. Щирлэу }рыннарын тозеклэндеру hэм карап тоту:
- Яца Шимбер авылы зиратын тозеклэндерy.

(РИЗА> (КАРШЫ)
мэсьэлэсе буенча халык х{ыены нэтищэлэре белэн беркетмэ тозеJIде.

Халык х(ыены нэтия(элэро турындагьт беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган х{ыенда катнаш)цьшар исемлегенэ 50 (илле) кеше кертелгэн,

жыенда катнашуrылар саны 42 (кырык ике) кеше.
Тавыш бирy нэтижэлэре буенча халык я{ыенында катнаш)п{ыларныц тавышлары

тубэндэгечэ буленде:

"Ойе>> позициясе очен хаJIык я(ыенында катнаш)цы 42 (кырык ике) коше тавыш бирле;
кЮк> позициясе очен щыенда катнашучыларныц 0 (ноль) тавыш бирле.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, хч}лык щыены карар кабул итте:
1. Татарстан Республикасы Отнэ муниципаJIь районы Тубан Кеек авыл хqирлеге Яца

Шимбер авылында узган хаJIык х{ыенын - узган дип, хitлык я(ыены нэтия(элэрен -
дорес дигI тЕlнырга.

"Сез 2020 елда Тубэн Кеек авыл х{ирлеге Яца Шимбер торак пункты территориясендэ яшэy
урыны буенча терколгэн hэр балиь булган яшэlчегэ, 500 сум кyлэмеЕдэ yзара салым KepTy
hэм бу акчЕrларныц щирле эhэмияткэ ия булган тубэндэге сорауларны хал итlтэ юнэлтy
белэн килешэсезме: -

1) Х(ирлек территориясон тозеклэндерy hэм чистарту:
- ЯцаШимбер авыJIы территориясендэ агач hэм куакJIарны чистарту hэм кису;
- Яца Шимбер авьuIы чишмэсен тозеклэндерy.
2) Щирлэу урыннарын тозекландерy hэм карап тоту:
- Яца Шимбер авылы зиратын тозеклэндерy масьэлэсон кабул итэргэ.
2. Татарстан Республикасы Отнэ муниципt}ль районы Тубэн Коек авыл хqирлеге Яца

Шимбер авылында узган хitлык х{ыены нэтюцалэрен авыл х(ирлегенец моьJцrмат стендларында
игьлан итэргэ.

З. ТатарстшI Республикасы Отнэ муниципirль
Шимбер авылында узган халык

районы Тубэн Кеек авыл ширлеге Яца
Этно муниципчrль районыньтц Интернет

|э http://atnya.tatarstan.ru. веб-адресы буенча haM

ат рэсми порталында" http:l lpravo.tatarstan.ru веб-
мэьлyмат-телекоммуникация
"Татарстан Республикасы х
адрес буенча урнаштырырга.

Граждшнар щыенында рэислек
Тубэн Коек авыл я(ирлеге башлыгы: Мохаммэтгалиев Ф.Т.


