ХАЛЫК ЩЫЕНЫ КАРАРЫ

Татарстан Ресrryбликасы Яшел Yзон муниципаль районы Олы
Щаке авыл щирлегенец Никольское торак Iryнктында гражданнар
щыены натищOлоIDФ ryрында
NЬ2
16 октябрь 2020 ел

жирле Yзидарэ оешт,ыруныц гомуми принциплары
25.1,56 статьяларь!, "Татарстан Республикасьlнда
законныц
ryрында) Федераль
жирле Yзидара тцрында" 2оО4 елныц 28 июлендаге 35 статьясы ниге3ендэ Ns 45ТР3 номерлы Татарстан Республикасы 3аконыныц 35 статьясы ниге3ендо 2020
елныц 16 октябренда 18 сэгать 00 минутта узган грil{даннар }{ыены нэти)цэлэре
белон беркетмэ тезелде: <<Сез 2о21 елда Яшел Yзан муниципаль районыныц Олы
щеке авыл щирлеге торак пункты Никольское территориясендэ яшэy УРЫНЫ
буенча теркэлган балигъ булган hэр кешедэн 300 сум кyламендэ yзapa салЫМ
кертергэ килешэсезме?,
искэрма: 1 hbM 2 теркем инвалидлары, Боек Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкатлэр
ветераннары, Беек Ватан сугышында катнашучыларньlц тол хатыННаРЫ, КYП
балалы гаилалэр, кендезге формада белем алучы сryдентлар
<<Россия Федерациясенда

,,

очЕн"

"кАршы!!

,-

Халык )i(ыены нэтих(олэре туРында беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукь]на ия жыенда катнашучылар исемлегендэ 26 кеше,
Халык жыенында 17 кеше тавыш бирудэ катнашты,
тавыш бирy нэтищэлэре буенча гращцаннар щыенында катнашучылар очен
урыннар билгеланде:
ryбэндэге
-ОЙЕ'позициясе
очен жыенда '17 кеше тавыш бирде;
-КАРШЫ" позициясе ечен
жыенда 0 кеше тавыш бирде.
Баян ителгэннэр нигезендэ, халыкщыены карар итте:

1. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы )(эке аВыл
жирлегенец Никольское торак пунктында гракданнар жыены булып у3дь1, халык
жыены нэтижолэре гамэлда дип танылды.
2,2О21 елда Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль раЙоны Олы
Щэке авыл щирлеге Никольское территориясендэ яшэV урыны буенча теркалГэН
балигъ булган кешедэн 300 сум кyломендэ yзара салым акчасын кертерго.
3. Длынган акчаларны х{ирле эhэмияттаге мосьололорне хал иryга тубэндЭге
эшларне башкару очен >цибэрергэ:
- юлларны тезекландерV, ремонтлау (щебень белэн ком сатып алу)
4, Олеге карарны Олы Яке авылы, Школьная урамы, '1 нче Йорт (адмиНИстРаЦИЯ
бинасы), Олы Яке авылы, Школьная урамы, 1а йорт (Олы }{аке купфункцияле
yзэге бинасы), Каратман авылы, Клуб урамы, 23,нче йорт(Каратман авыл lсtУбЫ
бинасы), Уразлы авылы, ,Щуслык урамы, 3 нче йорт (Уразлы авыл lшубы бинасы),

3еленодольск муниципаль районыныц Татарстан Республикасы МУниципаЛЬ

берэмлекларе порталы составында рэсми сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru)
" Интернет> челтэренда haM Татарстан Республикасы хокукый магълyматыНыЦ

@.

УРНаШТЫРЫРГа.
РаСМИ ПОРТаЛЫНДа
5. олеге карарны Татарстан Республикасы Iйуниципаль норматив хокукый актлары
Регистрына Kepтy ечен щибэрерга.

Халык жыенында раислек итyче:

Ф. А. Фэйзуллина

