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я(ирIIе Yзидарэ IIринциплары турында)>

номерлы Федераль законныц 25.I, 56

2003 елныц
статьялары,
елныц 28<Татарстан Республикасында я{ирле yзидарэ турында) 2004

июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы,
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Иске Татар Адэмсуы
авыл щирлеге Советыныц 2019 елныц 5 ноябрендэге 90 номерлы кТатарстан
Республикасы Аксубай муниципаль районы Иске Татар Адэмсуы авыл
х(ирлеге составына керyче торак пунктларда гражданнар я{ыенын азерлэу hэм
yткэрy тертибе турындагы нигезлэмане раслау хакында " карары>, Татарстан
Республикасы Аксубай муниципаль районыныц <<Иске Татар Адэмсуы авыл

щирлеге муниципаль берэмлеге)) Уставыньтц 24 статьясы нигезендэ Аксубай
муниципаль районыныц Иске Татар Адемсуы авыл п{ирлеге Иске Татар
Адэмсуы авылында 20|9 елныц 28 ноябрендэ узган |ражданнар жыены
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ноти}цэлэре белэн беркетмэ тозелде: "Аксубай муницип€Lль районы Иске
Татар Адамсуы авыл х{ирлегенец Иске Татар Адэмсуы авылы
территориясенде яшаy урыны буенча теркэлгэн hэр балиь булмаган
кешедан, I торкем инвыIидларыннан, Беек Ватан сугышы ветераннарыныц
hэм кондезге булектэ белем аJIучы студентлар,2020 елда 500 сум кyламендэ
yзара салым кертелyгэ hэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча х{ирле

эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итyгэ €tJIынган акчаJIарны >цибэру белэн
килешэсезме:

1. щирле эhэмияттэге автомобилъ юлларына hэм я{ирлек торак пунктлары
чиклэрендэ юл эшченлеге:
-кышкы юлларны карап тоту.

эчендэге юлларны ремонтлау (вак таш,- Иске Татар Адэмсуы авылында урам
грунтлау hэм тушэу).
2. тозеклэндерy:
- мэьлYмати стенд сатып аJIу;

- Иске Татар Адэмсуы авылында yлан чабу.
З. Авыл х{ирлеге чиклэренда беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын
yткэрyне тээмин итy;
- янгын сyндерy машинасыныц эшчэнлеге.
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(кАРШЫ) кОЧЕН> (ТЫЕЛЫПКАЛДЫЛАР).
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гражданнар щыены нэтия(алэре турындагы беркетмэ нигезендэ :

Сайлау хокукына ия булган х(ыенда катнашучылар исемJIегенэ |29

гражданины, х(ыенда катнашучылар саны 94 граждан кертелгэн.

Халык х(ыенында катнашуtIыларныц ачык тавыш бирy нэтижэлэре буенча

жыенда катнашучылар тубэндэгечэ буленде:

"ОЧЕН) позициясе очен 94 граждан тавыш бирле;

<<Каршы>> позициясе очен 0 граждан тавыш бирле;

<<Тыелып каJIдылар) позициясе очен 0 граждан тавыш бирпе.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, х€Lлык щыены карар кабул итте:

ресгryбликасы Аксубай муниципаJIь районы Иске Татар
халык}кирJIегенец Иске Татар Адамсуы авылында узган

х{ыены нэтижэлэре - чын мэгънэсендэ дип танырга.

1. Татарстан
Адэмсуы авыл
х{ыенын хaLлык

2. ''Дксубай мунициlrаJIь районы Иске Татар Адэмсуы авыл я{ирлегенец Иске

Татар Ддэмсуы авылы территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн hap

балиЬ булмагаН кешедэн, I торкем инваJIидларыннан, Боек Ватан сугышы

ветераннарыныц hэм кондезге булекта бепем tLлщы студентпар,2020 елда

500 сум кYлэмендэ Yзара саJIым кертелYгэ hэм тубэндэге эшларне башкару

буенча }цирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итYгэ алынган акчаJIарны

хqибэру белэн килешэсезме:

1. щирле эhэмияттэге автомобилъ юлларына hэм я{ирпек торак пунктлары

чиклэрендэ юл эшчэнJIеге:

-кышкы юлларны карап тоту.

- Иске Татар Ддэмсуы авылында урам эчендэге юлларны ремонтлау (вак

таш, грунтлау hэм тушэу).

2. тозеклэндерy:
- мэгълумати стендлар сатыr -у;
- Иске Татар Адамсуы авылында yлан чабу.

з. двыл }I(ирлеге чиклэрендэ беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын

YTKapYHe тээмин итY;

- янгын сyндерy машинасыныц эшчанлеге.

з. 2о20 елда Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Иске

татар Ддэмсуы авыл х(ирлегенец Иске Татар Адэмсуы авылында

территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлган hэр балиь булган, (I торкем

инв€LлидJIарыннан, Боек Ватан сугышы ветераннарыныц hэм кондезге

булектэ белем алу{ы студентлар) 500 сум кYламендэ YзсаJIым кертергэ hэм

аJIынган акчаJIарны тубэндэге эшJIарне башкару буенча жирле эhэмияттаге

мэсьэпэлэрне хэл итyгэ юнэлдерергэ:
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1. >цирле эhэмияттэге автомобиль юлларына hэм х(ирлек торак пунктлары

чиклэрендэ юл эшчэнлеге:
-кышкы юлларны карап тоту.

- Иске Татар Адамсуы авылында урам эчендэге юлларны ремонтлау (вак

таш, грунтлау hэм тушэу).

2. тезеклэндерy:
- мэьлYмати стендлар сатыr -у;
- Иске Татар Адэмсуы авылында yлэн чабу.

3. двыл х{ирлеге чиклэрендэ беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын

yткэрyне тээмин итy;

- янгын сyндерy машинасыныц эшчэнлеге.

4. олеге карарны Иске Татар Адэмсуы авыл х{ирлегенец мэгьлyмат

стендJIаРында игълаН итэргэ, Аксубай муниципапЬ районыныц рэсми
сайтында http://aksubaevo.tatar.ru hэм Татарстан Республикасыныц хокукый

мэьлYмат ресми порт€Lлында http://pravo.tatarstan.ru/ бастырып чыгарырга.

5. олеге карарны Татарстан Республикасы Аксубай муниципалъ районыныц
Иске Татар Ддэмсуы авыл х{ирлеге башлыгына Татарстан Республикасы

мунициПuLлъ норМатиВ хокукый актлары Регистрына KepTy очен щибэрерга.

Совет Рэисе,
Иске Татар Адэмсуы авыл

ТР Аксубай муницип€Lпь Э.М.Хоснуллина
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