
 

 

КАРАР КАРАР                                                        

 

  2019 елның 
 

                                                                  

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл 

җирлегенең Яңа Анзирка торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре 

турында 

 

Статьялары нигезендә 25.1, 56 Турында «Федераль законның җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары» Россия Федерациясендә статьясында һәм 

«Татарстан Республикасы Законының 35 Республикасында җирле үзидарә 

Турында» Татарстан беркетмә тӛзелде җыенда гражданнарның нәтиҗәләре белән 

җыенда гражданнарның узган «20» декабрь 2019 елгы «мәсьәләсе буенча 

бастырыла алуы белән килешәсезме сез үзара салым кертү күләмендә 300 сум 

белән гражданнарның яшәү урыны, аларның чикләрендә урнашкан торак 

пунктның Яңа Анзирка 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: 

- Яңа Анзирка т. п. Колхозная урамы буенча юлны ӛлешчә чокырлар 

ремонтлау".  

  Халык җыены нәтиҗәләре турында беркетмә нигезендә:   

Сайлау хокукына ия җыенда катнашучылар исемлегенә гражданнар 

җыенында 65 кеше, тавыш бирүдә катнашкан гражданнар җыенында 

катнашучылар саны 38 кеше кертелгән. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча гражданнар җыенында катнашучыларның 

тавышлары түбәндәгечә бүленде:: 

«Әйе» позициясе ӛчен җыенда 38 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 Яңа Анзирка торак пунктында гражданнар җыены узган, 

халык җыены нәтиҗәләре дӛрес. 

2.  Мәсьәлә буенча карар кабул итәргә:«Бастырыла алуы белән килешәсезме 

сез үзара салым кертү күләмендә 300 сум белән гражданнарның яшәү урыны, 

алар урнашкан чикләрендә торак пункт Яңа Анзирка 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: 

- Яңа Анзирка т. п. Колхозная урамы буенча юлны ӛлешчә чокырлар 

ремонтлау". 

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 

 

 

 

 

 

 

 


