
ХАЛЫК Х(ЫЕНЫ КАРАРЫ

Татарстан Республикасы оттrэ муниципаль районы Тубэн Коек авыл жирлеге Тубэн Коек

торак пунктында гражданнар жыены нэтия{элэре турында

"24" ноябрь 2019 ел. лъ 01

<<РоссиЯ ФедерациЯсендЭ щирле Yзидарэ оештыруныц гомуми приЕциплары турында)

06.10.2003 ел Ns131-ФЗ Федератlь законныц25.|,56 статьясы, <<Татарстан Республикасында

жирле yзидарэ турында) 28.07.2004 ел Ns45-ТРЗ Татарстан Республикасы ЗаКОНЫНЫЦ 35

статьясы нигезендэ, 20!9 елныц 16 ноябрендэ <<Сез 2020 елда Тубэн Коек авыЛ Х(иРЛеГе

Тубэн Кеек торак п},нкты территориясендэ яшэy урыны .буенча теркэJIгэн hэр балигъ булган

яшэlчегэ, 500 сум кYлэмендэ Yзара салым KepTy hэм бу акчаларныц жирле эhэмияткэ ия

булган тубандэге сорауларны хэл итуга юнэлтy белэн килешасезме:

1) Щирлек территориясен тозоклэндерy hэм чистарту:

- Тубэн Коек авылы территориясендэ агач hэм куzжларны чистарту hэм кису.

2) Щирлэу урыннарын тозеклэндеру hэм карап тоту:

- Тубэн Кеек авылы зиратын койма-пап ЕIлу очен тозелеш материаJIлары сатып алу.

З) Щирле эhэмияттэго урам юлларына карата юл эшчэнлеге:

- Тубэн Коек авылыныц урам юлларын ремонтлау очен материаллар алу haM хезмэтлэр очон

тYлэY

кРИЗА> (кАРШЫ)
мэсьэлэсе буенча хаJIык жыены нэтищэларе белэн беркетмэ тозелде.

Халык жыены нэтия(элэре турындагы беркетма нигезендэ:

Сйлау хокукына ия булган х{ыенда катнашучылар исемлегенэ 219 (ике йоз унтугыз)

кеше кертелгэн, п{ыенда катнаrrrуIшлар счtны 191 (бер йоз туксан бер) кеше.

тавыш б"ру нэтищэлэре буенча халык х{ыенында катнашучыларныц тавышлары

тубандэгечэ буленде:

"Ойе> позициясе очен
бирде;

хаJIык п{ыенында катнаш}п{ы 191 (бер йез туксан бер) кеше тавыш

кЮк> позициясе очен я(ыенда катнашучыларныц 0 (ноль) тавыш бирле.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, хi}лык я{ыены карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы отнэ муниципzlJIь рйоны Тубэн Кеек авыл п{ирлеге Тубон

Коек авылында узгЕш хitлык х(ыенын - узган дип, хatлык щыены нэтищэлэрен - дорес

дип танырга.
"сез 2020 елда Тyбэн Коек авыл щирлеге Тубэн Кеек торак пункты торриториясендэ яшэy

}рыны буенча теркэлгэн hap балигъ булган яшэlчегэ, 500 сум кyламенда yзара салым кертy

hoM бу чжчаларныц щирле эhамияткэ ия булган тфэндэге сорауларны хэл итYгэ юнэлтY

белэн килешэсезме: -

1) Щирлек территориясен тозекJIэндерy hэм чистарту:

- Тубэн Кеек авылы территориясендэ агач hэм куакJIарны чистарту hэм кису.

2) Щирлэу урыЕнарын тозеклэндеру haM карап тоту:

- Тубэн Коек авылы зиратын коймалап алу очен тозелеш материЕrллары сатыII алу.

3) Щирле эhэмияттаге урам юлларына карата юл эшчэнлеге:

- Тубэн Кеек авылыныц урам юлларын ремонтлау очен материаллар алу hэм хезмэтлэр очен

тулау" масьэласен кабул итэргэ.
2. Татарстан Республикасы отнэ муницип,lJIь районы Тубэн Коек авыл пtирлеге Тубэн

кеек авылында узган халык х(ыены нэтия(эпарен авыл щирлегенец мэгъJцмат стендларында

игълitн итэргэ.
3. ТЪтарстан Республикасы отнэ муниципаль рйоны Тубэн Коек авыл хФрпеге Тубэн

Коек авылында узган хаJIык п{ыены нэти}кэлэрен отнэ муниципurль районыныц Интернет



мэгьщмаТ-телекомМуникация челгэренДэ http://atnya.tatarstan.ru. веб-адресы буенча hэм
.'TaTafcTaH Республикасы хокукый мэгълУмат рэсми порталында" htф:фrаvо.tаtаrstап.ru веб-

адрес буенча урнаштырырга.
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