
КАРАР (КАРАР) 

    

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлеге 

составына керүче Яңа Чүте торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре 

турында 

 

2019 елның 30 ноябре № 1 

 

 

«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 

«2020 елда Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлегенең Яңа Чүте торак 

пункты территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган 

яшәүчедән, көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш, 200 сум 

күләмендә үзара салым кертүгә килешәсезме? дигән мәсьәлә буенча гражданнар 

җыены нәтиҗәләре турында беркетмә төзелде., һәм түбәндәге эшләрне башкару 

буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны юнәлтү дә 

керә: 

     - җәйге һәм кышкы чорда Яңа Чүте авылында җирле әһәмияттәге юлларны 

төзекләндерү һәм карап тоту. 

               “ ӘЙЕ “                                          “ЮК». 

 

Гражданнар җыены нәтиҗәләре турындагы беркетмә нигезендә:   

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә халык җыенында 

катнашкан 273 кеше, җыенда катнашучылар саны 172 кеше кертелгән. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча халык җыенында катнашучылар түбәндәгечә 

бүленде:: 

«Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашучы 157 кеше тавыш бирде; «Юк» 

позициясе өчен җыенда катнашучы 15 кеше тавыш бирде. 

 

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлеге 

составына керүче Яңа Чүте торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре-дөрес  

дип танырга. 

2."Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлегенең Яңа Чүте торак пункты 

территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булмаган кешедән, 

көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш, 2020 елда 200 сум 

күләмендә үзара салым кертүгә һәм алдагы эшләрне башкару буенча җирле 

әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны җибәрүгә килешәсезме?: 

     - җәйге һәм кышкы чорда Яңа Чүте авылында җирле әһәмияттәге юлларны 

төзекләндерү һәм карап тоту. 

 

3. Халык җыены нәтиҗәләрен Салих авыл җирлеге сайтында һәм Баулы муниципаль 

районының рәсми сайтында (җирлек уставы нигезендә) урнаштыру юлы белән 

игълан итәргә. 



 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары 

Регистрына кертү өчен җибәрергә. 

 

 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче,  

Салих авыл җирлеге башлыгы                                              З. С. Галләметдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРАР (КАРАР) 

 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлеге составына 

керүче Хансверкино торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында 

 

2019 елның 30 ноябре № 1 

 

 

«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 

«2020 елда Баулы муниципаль районы Салихово авыл җирлегенең Хансверкино 

торак пункты территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган 

яшәүчедән, көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш,200 сум 

күләмендә үзара салым кертүгә килешәсезме? " мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыены нәтиҗәләре белән беркетмә төзелде, һәм түбәндәге эшләрне башкару буенча 

җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны юнәлтү дә керә: 

      Хансвер авылының җәйге һәм кышкы чорында җирле әһәмияттәге юлларны 

төзекләндерү һәм карап тоту 

                    ӘЙЕ                                               ЮК 

 

Гражданнар җыены нәтиҗәләре турындагы беркетмә нигезендә:   

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә халык җыенында 

катнашкан 245 кеше, җыенда катнашучылар саны 176 кеше кертелгән. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча халык җыенында катнашучылар түбәндәгечә 

бүленде:: 

«Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашучы 161 кеше тавыш бирде; «Юк» 

позициясе өчен җыенда катнашучы 15 кеше тавыш бирде. 

 

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлеге 

составына керүче Хансвер торак пунктында гражданнар җыенын халык җыены 

нәтиҗәләре- дөрес дип танырга. 

2."Баулы муниципаль районы Салихово авыл җирлегенең Хансверкино торак 

пункты территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән, 

көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш, 200 сум күләмендә үзара 

салым кертүгә һәм алдагы эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия 

мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны җибәрүгә җибәрүгә килешәсезме?: 

     - Хансвер авылында җәйге һәм кышкы чорда җирле әһәмияттәге юлларны 

төзекләндерү һәм карап тоту. 

 

3. Халык җыены нәтиҗәләрен Салих авыл җирлеге сайтында һәм Баулы муниципаль 

районының рәсми сайтында (җирлек уставы нигезендә) урнаштыру юлы белән 

игълан итәргә. 

 



4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары 

Регистрына кертү өчен җибәрергә. 

 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче,  

Салих авыл җирлеге башлыгы                                          З. С. Галләметдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРАР (КАРАР) 

 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлеге составына 

керүче Салих торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында 

 

2019 елның 30 ноябре № 1 

 

 

«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 

«2020 елда Баулы муниципаль районының Салихово авыл җирлеге торак пункты 

территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән, 

көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш,200 сум күләмендә үзара 

салым кертүгә килешәсезме? " мәсьәләсе буенча гражданнар җыены нәтиҗәләре 

белән беркетмә төзелде., һәм түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә 

ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны юнәлтү дә керә: 

     - Салих авылының җәйге һәм кышкы чорында җирле әһәмияттәге юлларны 

төзекләндерү һәм карап тоту 

                                      ӘЙЕ                                    ЮК. 

 

Гражданнар җыены нәтиҗәләре турындагы беркетмә нигезендә:   

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә гражданнар 

җыенында катнашучы 109 кеше, җыенда катнашучылар саны 80 кеше тавыш бирүдә 

катнашкан. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча халык җыенында катнашучылар түбәндәгечә 

бүленде:: 

«Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашкан 70 кеше тавыш бирде; «Юк» 

позициясе өчен җыенда катнашучы 10 кеше тавыш бирде. 

 

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлеге 

составына керүче Салих торак пунктында гражданнар җыенын халык җыены 

нәтиҗәләре- дөрес дип танырга. 

2."Баулы муниципаль районы Салих авыл җирлегенең Салих торак пункты 

территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән, 

көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш, 200 сум күләмендә үзара 

салым кертүгә һәм алдагы эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия 

мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны җибәрүгә килешәсезме?: 

     - Салих авылының җәйге һәм кышкы чорында җирле әһәмияттәге юлларын 

төзекләндерү һәм карап тоту. 

 

3. Халык җыены нәтиҗәләрен Салих авыл җирлеге сайтында һәм Баулы муниципаль 

районының рәсми сайтында (җирлек уставы нигезендә) урнаштыру юлы белән 

игълан итәргә. 

 



4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары 

Регистрына кертү өчен җибәрергә. 

 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче,  

Салих авыл җирлеге башлыгы                                                З. С. Галләметдинов 

    


