ХАЛЫК ЖЫЕНЫ КАРАРЫ
татарстан Ресrrубликасы Яшел yзан муниципаль районы олы
щоке авыл я(ирлегенец Уразлы торак пунктында гражданнар жыены
натш}цаларе турында
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Федерациясендо )цирле Yзидарэ оецтыруныц гомуми принциплары
"Татарстан Республикасында
ryрында> Федераль законныц 25.1, 56 статьялары,
статьЯсы ниге3ендэ Ns 45щирле Yзидара тцрында" 2оо4 елныц 28 июлендоге 35
тр'з ,о""рлir TaiapcTaH Республикасы 3аконыныц 35 статьясы ниге3ендэ 2020
елныц 16 октябрендэ 18 сэгать 00 минутга узган грФtqцаннар жыены нэтижэларе
белон'"беркетмэ тозелде: <<Сез 2о21 елда Яшел Yзэн муниципаль раЙоныныц Олы
)(оке авыЛ жирлеге торак пункты Уразла территориясенда яшэчурыны буенча
теркэлгэн балигъ булган hэр кешедэн 300 сум кyлэмендэ yзара салым кертергэ
килешасезме?,
искармэ: 1 hэм 2 теркем инвалидлары, Беек Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлар
ветераннары, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц тол хатыннары, кyп
балалы гаилалэр, кондезге формада белем алучы студентлар
<<Россия

.

"

очЕн, "кАршы,

Халык )цыены нэти){элэре турында беркетмэ нигезенда]
't08 кеше,
сайлау хокукына ия жыенда катнашучылар исемлегендэ
Халык жыенында 75 кеше тавыш бирудо катнашты.
тавыш бирy нэтижэлэре буенча грil{даннар жыенында катнашучылар ечен
урыннар билгелёнде:
ryбэндоге
,ЬйЕ" позициясе
ечеН щыенда 75 кеше тавыш бирде;
-кАршы" позициясе очен }кыенда 0 кеше тавыш бирде.
Боян ителгэннор нигезеНдэ,, халык жыены карар итте:
Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы )(эке авыл
)flрлегенец Уразлы торак пунктында грil(даннар щыены булып узды, халык
щыены нэтижэлэре гамалда дип танылды.
z,.zozl елда TaTipcTaH Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы
)(эке авыл жирлегенец Уразлы территориясендэ яшаy урыны буенча теркэлган
балигь булган кешедон 300 сум кyлэмендэ yзара салым акчасын кертергэ.
,1,

з. длынган акчаларны щирле оhэмиятгаге мэсьэлалэрне хол итyгэ тyбэндэге
эшлорне башкару ечен >цибэрергэ:
- зират коймасын сатып алу hэм урнаштыру;
- агач кисY;
- урам яктырткычларын ремонтлау.

4. олеге карарны олы Яке авылы, Школьная урамы, 1 нче йорт (администрация
бинасы), ольiяке авылы, Школьная урамы, 1а йорт (Олы }t{эке.купфункцияле_
йорт(Каратмэн авыл lfiубы
Yзэге бЙнасы), КаратмоН авылы,,}fuуб урамы, 23 нче
(Уразлы
авыл SУбы бинасы),
бинасы), Уразлы brыnb,, flусльiк урамы,, 3 нче йорт
3еленодольск муници пал ь раЙоны н ы ц Татарстан Республ и касы Муници пал ь

беромлешаре портал ы составы нда рэсми сайты нда (http ://zelenodolsk.tataгstan.
'' Йнтернет> челтэрендэ hoM Татарстан Республикасы хокукыЙ мэгьлYматыныц
расми портал ы нда (http ://pravo.tatarstan. rч. урнашты рырга,

ru)

5. олеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары

РегиЬтрына керry ечен цибэрергэ.

Халык жыенында рэислек
(имза) (имзаны

итYче:

кицэйry)
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