
Татарстан Рсспубликасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл 
жирлегенец Югары Субаш торак пунктында 

ХАЛЫК ЖЫЕНЫ КАРАРЫ

2019 елнын 3 декабре №2

«Россия Федсрацияссндэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елнын, 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елнын 28 
июлендэге 45-Т'РЗ номерлы Татарстан Республикасы Закопыныц 35 статьясы, 
"Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында" 2003 елнын 6 октябрендэге 
131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 статьялары, "Татарстан
Республикасында жирле узидарэ турында" 2004 елнын 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Закопыныц 35 статьясы, "Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында" 23.11 Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары 
Субаш авыл жирлсге Уставы Бэм «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы Югары Субаш авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау хакында» гы 2019 
елнын 18 ноябреидэге 4 номерлы карар нигезсндэ Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлегендэ гражданнар жыенын уткэру 
турында Югары Субаш торак пунктында халык жыены Карар кабул итте:

1. 2020 елда территориядэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Бэр балигъ булган 
кешедэн 500 сум кулэмендэ узсалым кертергэ. Югары Субаш авыл жирлеге Югары 
Субаш торак пунктында 1 теркем инвалидлары, 80 яшьтэн елкэнрэклэр, ошкэ сэлэтсез 
гражданнар, уз-узлэренэ хезмэт курсэтэ алмаган гражданнар. армия сафларында 
вакытлы хезмэт итуче ялгыз аналар, гаилэлэр, социаль куркыныч хэлдэ булган балигъ 
булмаган балалар, яшэу урыны буенча яшэмэуче, яшэу урыны буенча яшэуче, 90% 
кулэмендэ ташлама каралган, кендезге формада белем алучы студентлар, узара салым 
суммасыиыц 50% ы кулэмендэ ташлама билгелэнгэн. Алынган акчаларны тубэндэге 
эшлэрнс башкару буенча жирле эЬэмиятгэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ жибэрергэ:
- Ленин урамында балалар ечен уен мэйданчыгы сатып алу, урнаштыру Ьэм 
тозеклэндеру, коймалар урнаштыру;
- иске агачлариы кису Ьэм чистарту;
- янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту.
2. Халык жыены нэтижэлэрен Югары Субаш авыл жирлеге Советыныц
мэгълумэти стендларында урнаштырырга, h Hp://pra vo. tatarcta n ,ru Татарстан
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында, Татарстан Республикасы 
муниципаль берэмлеклэре порталы составындагы Балтач муниципаль районы 
сайтында бастыру юлы бел эн халыкка житкерергэ.
3. Олеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 
актлары регистрына керту ечен жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэислск итуче 
Муниципаль берэмлек башлыгы. 
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