
   РЕШЕНИЕ                                                                                    КАРАР  

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Туктар Урдаласы 

авыл җирлеге составына керүче Карагай торак пунктында гражданнар җыены 

нәтиҗәләре турында 

 

16 ноябрь 2019 ел                                                                                №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 «2018 елда Лениногорск муниципаль 

районы Туктар Урдаласы авыл җирлегендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр 

балигъ булмаган яшәүчедән 500 сум күләмендә үзара салым кертүгә 

килешәсезме? мәсьәләсе буенча гражданнар җыены нәтиҗәләре белән 

беркетмә төзелде, ялгыз картлар һәм аз тәэмин ителгән гражданнардан тыш, 

түләүле нигездә укучы студентлардан тыш, түбәндәге эшләрне башкару 

буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган средстволарны 

юнәлтү дә күздә тотыла: 

- Карагай авылында Тельман урамына вак таш җәю  

- Карагай авылында каптажны ремонитлау. 

           ӘЙЕ                                                                              ЮК».  

Гражданнар җыены нәтиҗәсе буенча:  

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә гражданнар 

җыенында катнашучы 114 кеше, тавыш бирүдә катнашкан гражданнар саны 

65 кеше кертелгән.  

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча халык җыенында катнашучылар түбәндәгечә 

бүленде: «Әйе» позициясе өчен халык җыенында катнашкан 65 кеше тавыш 

бирде; «Юк» позициясе өчен җыенда катнашучы 0 кеше тавыш бирде. 

Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте:  

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Туктар Урдалы 

авыл җирлеге составына керүче Карагай торак пунктында гражданнар җыенын 

халык җыены нәтиҗәләрен танырга дип. 

2. “Лениногорск муниципаль районы Туктар Урдаласы авыл җирлеге Карагай 

торак пункты территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ 

булмаган кешедән, ялгыз картлардан һәм аз керемле гражданнардан, түләүле 

нигездә укучы студентлардан тыш, 2019 елда үзара салым салуга 500 сум 

күләмендә килешәсезме? Дигән сорауны 



 - Карагай авылындагы Тельман урамы буенча юлга вак таш җәю соравын 

кабул ителгән дип. 

3. Әлеге карарны Туктар Урдаласы авылы, Совет урамы, 98 адресы буенча 

урнашкан административ бинада, Совет урамы, 103, Карагай авылы мәдәният 

йорты бинасында Тельман урамы, 31 нче йорт адресы буенча урнашкан 

мәгълүмат стендларында игълан итәргә һәм әлеге карарны Лениногорск 

муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга. 

 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 

актлары регистрына кертү өчен җибәрергә. 

Гражданнар җыенында рәислек итүче,  

Туктар-Урдаласы авыл җирлеге башлыгы                     М.М.Җиһаншин 


