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Чирше Яковлевский торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы авыл җирлеге башлыгы 

 

«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 «Бастырыла алуы белән килешәсезме сез үзара салым кертү күләмендә 

300 сум белән гражданнарның яшәү урыны, алар урнашкан чикләрендә торак 

пункт Чирше Яковлевского авыл җирлеге, Алабуга муниципаль районы, 

Татарстан Республикасы, 18 яше тулган кала, инвалидлар, гомуми авыру, БӚЕК 

ватан сугышы ветераннарының һәм хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан, тол 

хатыннары, БӚЕК ватан сугышында катнашучыларның һәм сугыш хәрәкәтләре, 

күп балалы гаиләләр, студентлар очных бүлекләре, югары һәм урта-махсус (урта 

профессиональ) уку йортлары, түләүләр күләме һәм алар ӛчен 150 сум тәшкил 

итә, һәм юнәлеш алынган акча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү: 

 

 Чирше авылында Тынычлык урамы буенча юлны ӛлешчә ӛеп кую ӛчен 

вак таш сатып алу".                      

Халык җыены нәтиҗәләре турында беркетмә нигезендә:   

Сайлау хокукына ия җыенда катнашучылар исемлегенә 23 кеше, тавыш 

бирүдә 15 кеше катнашкан гражданнар җыенында катнашучылар кертелгән. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча гражданнар җыенында катнашучыларның 

тавышлары түбәндәгечә бүленде: 

«Әйе» позициясе ӛчен гражданнар җыенында 15 кеше тавыш бирде; «Юк» 

позициясе ӛчен җыенда катнашучылар 0 тавыш бирде. 

Бәян ителгәннәр нигезендә, халык җыены карар итте: 

1 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Яковлево 

авыл җирлегенең Яковлево торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре 

турында узган, халык җыены нәтиҗәләре дӛрес. 

2.  Мәсьәлә буенча карар кабул итәргә:"Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының Яковлево авыл җирлеге торак пункты чикләрендә 18 

яшькә җиткән гражданнар, гомуми авыру инвалидларыннан, Бӛек Ватан сугышы 

һәм хәрби хәрәкәтләр инвалидларыннан, Бӛек Ватан сугышында 

катнашучыларның тол хатыннарыннан, күп балалы гаиләләрдән, югары һәм урта 

махсус (урта һӛнәри) уку йортларының кӛндезге бүлекләре студентларыннан 

тыш, яшәү урыннары 150 сум күләмендә үзара салым кертү белән килешәсезме?: 

- Чирше авылында Тынычлык урамы буенча юлны ӛлешчә ӛеп кую ӛчен 

вак таш сатып алу". 

3. Халык җыены нәтиҗәләрен «Новая Кама» газетасында, Яковлево авыл 

җирлегенең рәсми сайтында (Яковлево, Алабуга.рф), мәгълүмат стендларында 

һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат порталында игълан итәргә. 



4. Әлеге карар Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 

актлары регистрына кертелергә тиеш. 

 

 

Яковлево Авыл Җирлеге Башлыгы 

авыл җирлеге башлыгы О. В. Козырева 

 

 

 

 

 

 

 


