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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  

Иске Казиле авыл җирлеге Иске Казиле авылында  

гражданнар җыены нәтиҗәләре турында 

 

    15 нче декбрь  2019 ел                                                                                               № 4 

 

“Россия Федерациясендҽ җирле узидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында”  2003 елның 6 октябрендҽге 121-ФЗ номерлы Федераль законнын 25,1, 56 

статьялары, “Татарстан Республикасында җирле узидарҽ турында” 2004 елнын 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының  35 статьясы 

нигезендҽ 2019 нчы елның 13 нче декабрендҽ һҽм 2019 нчы елның 15 нче 

декабрендҽ булып узган гражданнар жыены нҽтиҗҽлҽре  нигезендҽ түбҽндҽге сорау 

буенча  беркетмҽ төзелде: «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Иске Казиле авыл җирлегенҽ кергҽн Иске Казиле торак пункты 

территориясендҽ яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн 

(көндезге формада белем алучы студентлардан тыш) 2020 елда 500 сум күлҽмендҽ 

үзара салым кертү белҽн  һҽм җыелган акчаларны,   җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр 

буенча түбҽндҽ язылган эшлҽрне хҽл итүгҽ куллану белҽн килешҽсезме: 

    -Иске Казиле авылында юлларны ремонтлау һҽм карап тоту; 

   -торак пункт территориялҽрен төзеклҽндерү, шул исҽптҽн чүп үлҽннҽрен 

чабу һҽм  Яңа ел бизэклэре сатып алу;        

      - Күмү урыннарын тҽртиптҽ тоту һҽм ремонтлау, триммер һҽм бензин 

пычкысы сатып алу; 

      - беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тҽэмин итү;    

      - урам исемнҽре һҽм йорт номерлары булган күрсҽткечлҽр урнаштыру. 

Гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре турындагы беркетмҽ нигезендҽ: 

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенҽ гражданнар 

җыенында катнашучы 145 кеше кертелгҽн, җыенда катнашучылар саны 83 кеше 

тавыш бирүдҽ катнашкан. 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре буенча халык җыенында катнашучыларның 

тавышлары түбҽндҽгечҽ бүленде:: 

«Ҽйе» позициясе өчен гражданнар җыенында катнашучы 81 кеше тавыш 

бирде;  

«Юк» позициясе өчен җыенда катнашучы 0 тавыш бирде. 

“Битараф” -2 кеше 

 

Бҽян ителгҽннҽрдҽн чыгып, халык җыены карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге  составына керүче Иске Казиле авылы халык җыенын узган дип 

танырга, халык җыены нҽтиҗҽлҽрен дөрес дип санарга. 

2. «2020 елда Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Иске Казиле авыл җирлеге территориясе, Иске Казиле авылында яшҽү урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн (көндезге формада белем алучы 



студентлардан тыш) 500 сум күлҽмендҽ үзара салым кертүгҽ һҽм алынган акчаларны 

түбҽндҽге эшлҽрне башкару буенча җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү өчен 

юнҽлдерүгҽ җибҽрүгҽ килешҽсезме: 

      -Иске Казиле авылында юлларны ремонтлау һҽм карап тоту; 

      -торак пункт территориялҽрен төзеклҽндерү, шул исҽптҽн чүп үлҽннҽрен 

чабу һҽм  Яңа ел бизэклэре сатып алу;        

      - Күмү урыннарын тҽртиптҽ тоту һҽм ремонтлау, триммер һҽм бензин 

пычкысы сатып алу; 

      - беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тҽэмин итү;    

      - урам исемнҽре һҽм йорт номерлары булган күрсҽткечлҽр урнаштыру”. 

 соравы буенча карарны кабул ителгҽн дип танырга. 

3. 2020 елда Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Иске Казиле авыл җирлеге территориясе, Иске Казиле авылында яшҽү урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн (көндезге формада белем алучы 

студентлардан тыш) 500 сум күлҽмендҽ үзара салым кертүгҽ һҽм алынган акчаларны 

түбҽндҽге эшлҽрне башкару буенча җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү өчен 

юнҽлдерергҽ: 

        -Иске Казиле авылында юлларны ремонтлау һҽм карап тоту; 

   -торак пункт территориялҽрен төзеклҽндерү, шул исҽптҽн чүп үлҽннҽрен 

чабу һҽм  Яңа ел бизэклэре сатып алу;        

      - Күмү урыннарын тҽртиптҽ тоту һҽм ремонтлау, триммер һҽм бензин 

пычкысы сатып алу; 

      - беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тҽэмин итү;    

      - урам исемнҽре һҽм йорт номерлары булган күрсҽткечлҽр урнаштыру». 

4. Гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽрен түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан 

мҽгълүмат стендларында игълан итҽргҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай авылы, 

Үзҽк урамы, 14;  шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырырга. 

 

 

Халык җыенында рҽислек итүче , 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге 

башлыгы:                                                                                                   И.Х.Сҽгдиев 


