
(Россия Федерациясендэ п{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми приЕциплары турында)
06,10,2003 ел JtlЪ131-ФЗ Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, кТатарстан Республикасында
я(ирле Yзидарэ турында) 28.07.2004 ел J\Ъ45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц З5
статьясы нигезендэ,2079 елныц 16 ноябрендэ <<Сез 2020 елда Тубэн Кеек авыл щирлеге Иске
Шимбер торак пункты территориясендэ яшэy урыны буенча ,"р*"rr."r, hэр балигъ булган
яшэlчегэ, 2000 сум кyламендэ yзара салым kepTy hэм бу акчаларныц щирле эhэмиятка ия
булган тубандэге сорауларны хэл итlтэ юнолтy белэн килешэсезме:

1) Щирлек территориясен тозокJIэндерy hэм чистарту:
- Иске Шимбер авьUIы территориясендэ агач hэм куакларны чистарту hэм кису;
2) Беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин итY:
-иске Шимбер авылында янгын гидрантын урнаштыру очен тозелеш материаллары,
яlиhазлар сатып а_пу hэм хезмэтлэр очен тYлэy
3) Х{ирле аhэмияттэге урам юдларына карата юл эшчэнлеге;
, Иске Шимбер авылыныц урам юлларын ремонтлау очен материalJIлар алу hэм хезмэтлэр
очен ryлэY

кРИЗА> (кАРШы)
мэсьэлэсе буенча халык п{ыены нэтип(элэре белэн беркетмэ тозелде.

Халык хФIены нотих{элоре турындагы беркетмэ нигезендэ:
СайлаУ хокукына ия булган яФIенда катнаrтrучылар исемлогенэ 32 (угыз ике) кеше

кертелган, х(ыенда катнатrDДIылар саны 28 (егерме сигез) кеше.
тавыш бирy нэтищэлэре буенча х€}лык х(ыенында

тубэндэгечэ буленде:

"ойе> позициясо очен хZIJIык шыенында катнашучы 28 (егерме сигез) кеше тавыш бирде;
<<Юк> позициясе очен )щыенДа катнатттrБIларныц 0 (ноль) iu""r* бирде.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык я(ыены карар кабул итте:
1. Татарстан Республикасьт отнэ мунициrтt}ль районы Тубан Кеек авыл щирлеге Иске

Шимбер авылында узган халык я{ыенын - узган дип, хzUIык я{ыены нэтищэлорен -
дорес дип танырга.

"сез 2020 елда Тyбэн Коек авыл яqирлеге Иске Шимбер торак 11ункты территориясендэ яшэy
урыны буенча теркэлгэн hэр балиь булган яшэlчегэ, 2000 сум пуrrrr.,rд. Yзара салым кертY
hэм бу акчаJIарныц я(ирле эhамияткэ ия булган тубэндаге aopuyrrup"", хэл итIтэ юналтy
белэн килешэсезме: -
1) Х{ирлек территориясен тозеклэндерy haM чистарту:
- Иске Шимбер авылы территориясеЕдэ агач haM КУаКi]IаРЕы чистарту hэм кису;
2) Беренчел янгын куркынь'.Iсызлыгы чарi}ларын тээмин итY:
-иске Шимбер авылында янгын гидраЕтын урнаттrтыру очен тозелеш материtlJIлары,
щиhазлар сатып алу hэм хезмэтлэр очен тYлэy
3) Х(ирле эhэмияттэге ypit* юлларыЕа карата юл эII'ЕIэнлеге:
- Иске Шимбер авыльпБIц }рам юлларын ремонтлау очен материzL]Iлар алу hэм хезмэтлэр
очен тyлэy"мэсьэлэсен кабул итаргэ.

2. Татарстан Республикасьт отнэ муниципtlJIь районы Тубэн Кеек авыл хqирлеге Иске
шимбер авылында узган хаJIык п(ыены нэтип{алэрен авыл }цирлегенец мэьJц/мат стендларында
игълан итэргэ.

ХАЛЫК ЯtЫЕНЫ КАРАРЫ

Татарстан Республикасы отнэ м}ниципаль районы Тубэн
торак пунктында грzDкданнар жыены нотищэлэре турында

"l6" ноябрь 2019 ел.

Коек авыл щирлеге Иске Шимбер

J\lb 01

катнашучыларЕыц тавышлары

\



з. Татарстан Республикасы Этнэ муниципчrль районы Тубэн Кеек авыл щирлеге Иске
Шимбер iIвылында узган х€tлык х{ыены нэтих(элэрен отнэ ,у"rц".r-ь районын"rц И"r"р"",
мэгъщмат-телекомм}.никация челтэрендэ http.,lla+"nya.tatarstan.ru. веб-адресы буенча hэм
"татарстан Республикасы хокукый мэьлумат рэсми порталында" lxtp:llpravo.tatarstan.ru веб-
адрес буенча урнаштырырга.

Гражданнар пФIенында рэислек итlче,
Тубэн Кеек авыл щирлеге башлыгы: Мехэммэтгалиев Ф.Т.
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