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Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц "Аю авыл 
жирлеге" территориясендэ 2020 елныц 22 мартында узган жирле референдум

нэтижэлэре турында
К А Р А Р

«Россия Федерациясе гражданнарыныц сайлау хокукларыныц Ьэм 
референдумда катнашу хокукыныц тэп гарантиялэре турында» Федераль законный 
70 статьясы, «Жирле референдум турында»Татарстан Республикасы Законыньщ 56 
статьясы нигезендэ, участок комиссиясенен беренче беркетмэсе мэгълуматлары 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Минзэлэ районы территориаль сайлау 
комиссиясе(ИКМО) тавыш биру нэтижэлэре турында 2020 елныц 22 мартында 
узган жирле референдум нэтижэлэре турында беркетмэ тозеде, аныц нигезендэ, 
Татарстан Республикасы Минзэлэ районы:

Референдумда катнашучылар исемлегенэ тавыш биру тэмамлануга 473 
референдумда катнашучы кертелгэн, тавыш бирудэ катнашкан референдумда 
катнашучылар саны - 317, бу муниципаль берэмлек территориясендэ референдумда 
катнашучылар исемлегенэ кертелгэн референдумда катнашучыларныц 67,02% ын 
тэшкил итэ.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча референдумда катнашучыларныц 
тавышлары тубэндэгечэ буленде:

«Эйе» позициясе очен референдумда катнашучыларныц 289ы тавыш бирде. 
Бу тавыш бирудэ катнашкан референдумда катнашучыларныц 91,17% ын тэшкил 
итэ; «Юк» позициясе очен референдумда катнашучыларныц 28е тавыш бирде, бу 
8,83% тэшкил итэ.

Бэян ителгэннэр нигезендэ Татарстан Республикасы Минзэлэ районы 
территориаль сайлау комиссиясе карар бирде:

1. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Аю авыл 
жирлеге территориясендэ жирле референдумны узган дип танырга, референдум 
нэтижэлэре - гамэлдэге дип танырга.

2. Сораулар буенча карар кабул итэргэ:
1.2017 елда Аю авыл щирлеге бюджетына кергэн гражданнарныц узара салым 
акчаларыныц калдыгын,«ТР Минзэлэ муниципаль районы Аю авыл щирлеге 
территориясендэ щирле референдум нэтищэлэре турында» 21.03.2016 ел, №3 
щирле референдумда кабул ителгэн карар нигезендэ, «Ж,ирлекнец генераль 
планнарын, щирдэн файдалану Ьэм твзелеш кагыйдэлэрен раслау, щирлекнец 
генераль планнары нигезендэ эзерлэнгэн территорияне планлаштыру 
документациясен раслау, твзелешкэ рвхсэтлэр биру (РФ Шэкэр твзелеше 
кодексында, башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш), щирлекнец



капиталь твзелеш объектларын твзегэндэ, реконструкциялэгэндэ объектларны 
файдалануга авыл щирлеге территориясендэ шэйэр твзелеше проектларыныц 
щирле нормативларын раслау, щирлэрне резервлау Нэм щирлэрне муниципаль 
ихтыящлар вчен сатып алу юлы белэн тартып алу, щирлек щирлэреннэн 
файдалануга муниципаль щ ир контролен гамэлгэ ашыру, Россия Федерациясе 
илэИэр твзелеше кодексында каралган очракларда биналарны, корылмаларны карау 
Нэм мондый тикшерулэр барышында ачыкланган бозуларны бетеру турында 
рекомендациялэр биру - щ ир кишэрлеген зиратка алу щирле экэмияттэге килэсе 
мдсьэлэне хэл итугэ юнэлдеру.:
- Жррлекнец торак пунктлары чиклэрендэ щирле экэмияттэге автомобиль 
юлларына карата юл эшчэнлеге-Аю авылы юлларына вак таш щ эю (сатып алу, 
ташу, вак таш щэю, килешу буенча эшлэр вчен тулэу).
2.2019 елда Аю авыл щирлеге бюджетына кергэн узара салым акчаларыннан 
"Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Аю авыл щирлеге 
территориясендэ щирле референдум нэтищэлэре турында" 2018 елныц 20 
ноябрендэге 1 номерлы щирле референдумда кабул ителгэн карар нигезендэ 
файдаланасызмы ?:
-Жррлекнец торак пунктлары чиклэрендэ щирле эйэмияттэге автомобиль 

юлларына карата юл эшчэнлеге-Аю авылы юлларына вак таш щэю. (сатып алу, 
ташу, вак таш щэю, килешу буенча эшлэр вчен тулэу) кабул ителгэн.

3.Жирле референдум нэтижэлэрен «Минзэлэ» газетасында бастырып 
чыгарырга Ьэм Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц рэсми 
сайтында Интернет-телекоммуникация челтэрендэ урнаштырырга 
.http://menzelinsk.tatarstan.ru).

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Аю 
авыл жирлеге башлыгы А.М. Галимовка Татарстан Республикасы муниципаль 
норматив хокукый актлары Регистрына керту очен жибэрергэ.
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