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2003 елньщ 06 октябрендэге 131-03 номерлы «Россия Федерациясендэ жирле
узидарэ оештырунын гомуми принциплары турында» Федераль законный, 25.1, 56
статьясы, 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында
жирле узидарэ турында” Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, Азнакай
муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге Уставы нигезендэ 2020 елньщ 12 ноябрендэ
тубэндэге сорау буенча узган гражданнар жыеннары нэтижэлэре буенча гаражданнар
жыеныньщ йомгаклау протоколы тезелде:
«Сез, 2021 елда 1 торкем инвалидлар, Беек Ватан сугышы ветераннары Иэм анда
катнашучылар, Боек Ватан сугышында катнашучыларньщ тол хатыннары, кондезге
уку формасы буенча бел ем алучы студентлардан тыш, Азнакай муниципаль районы
Чалпы авыл жирлеге Чалпы авылы торак пункты территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн hap балигь булган кешедэн 300 сум кулэмендэ узара салым керту
Иэм жыелган акчаларны жирле эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ тубэндэге
эшлэрне башкаруга тоту белэн ризамы:
- Чалпы торак пунктында Яшьлэр, Яца, Гагарин, Казанская, Ленин, Садовая
урамнары буенча жирле эИзмияттэге автомобиль юлларын карап тоту (вак таш
жэелгэн юлларны карап тоту, юлларга вак таш жэю (сатып алу, ташу, вак таш жэю,
килешу буенча эшлэр очен тулэу);
- Чалпы торак пунктында жирлекне яктырту Ьэм урамнарны яктырту буенча
хезмэт курсэту (лампалар, энергия саклаучы яктырткычлар, электр товарлары Ьэм
махсус жиЬазлар сатып алу Ьэм алыштыру, урнаштыру, урам утларын ремонтлау Ьэм
аларга хезмэт курсэту буенча хезмэтлэр курсэту);
- Чалпы торак пунктында тракторчыга карны механикалаштырылган жыю
буенча хезмэт курсэтугэ тулэу (юлларны кардан чистарту буенча чит оешмаларныц
хезмэтлэре очен тулэу);
- жирлек территориялэрен тозеклэндеруне оештыру (территорияне корыган
агачлардан Ьэм куаклардан чистарту, территорияне механикалаштырылган чабу
хезмэтлэре очен тулэу, килешу буенча эш очен тулэу, триммер очен ГСМ и запас
частьлэр сатып алу,
территориялэрне санитар чистарту буенча хезмэтлэр,
территориялэрне яшеллэндеру буенча чаралар, Чалпы торак пунктында МАФлар
сатып алу Ьэм урнаштыру);
- Чалпы торак пунктында бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру («Яца ел»,
«Жину коне», «Сабантуй», «Халыкара олкэннэр коне»нэ булэк Ьэм сувенир
продукция сатып алу, бэйрэм чараларын уткэру буенча хезмэтлэр курсэту, сэхнэ
костюмнары, музыка аппаратурасы сатып алу);
- роторлы чапкыч Ьэм комплектлау эйберлэре сатып алу;
- Чалпы торак пунктында зиратларына койма кую очен тозелеш материаллары
сатып алу, зиратларны коймалап алу Ьэм урнаштыру, лак-буяу материалы сатып алу,
килешу буенча эшлэр очен тулэу;

- Чалпы торак пунктында куму урыннарны карап тоту (дератизация, тоташ
гербицид белэн химик эшкзрту, агач кису, куакларны кису, улэн чабу, чуп-чар жыю,
хужалык инвентаре, инструментлар Ьэм жиЬазлар сатып алу).
Гражданнар жыены нэтижэлэре турында беркетмэ нигезендэ:
Жыенда катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия 551 гражданнар
жыенында катнашучы теркэлгэн, халык жыенында катнашып тавыш биргэн
гражданнар саны 287.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча гражданнар жыенында катнашучыларнын
тавышлары тубэндэгечэ буленде:
«РИЗА» позициясе очен 287, «КАРШ Ы» позициясе очен 0 гражданнар жыенында
катнашучы тавыш бирде.
Бэян ителгэннэр нигезендэ, гражданнар жыены карар итте:
1. Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге Чалпы торак пунктында
гражданнар жыенын узган дип, гражданнар жыеныныц нэтижэлэре - гамэлдэ (дорес)
дип танырга.
2. Тубэнэге сорау буенча карарны кабул ителгэн дип танырга:
«Сез, 2021 елда 1 теркем инвалидлар, Беек Ватан сугышы ветераннары Ьэм анда
катнашучылар, Беек Ватан сугышында катнашучыларнын тол хатыннары, кендезге
уку формасы буенча белем алучы студентлардан тыш, Азнакай муниципаль районы
Чалпы авыл жирлеге Чалпы авылы торак пункты территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 300 сум кулэмендэ узара салым керту
Ьэм жыелган акчаларны жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ тубэндэге
эшлэрне башкаруга тоту белэн ризамы:
- Чалпы торак пунктында Яшьлэр, Яца, Гагарин, Казанская, Ленин, Садовая
урамнары буенча жирле эЬэмияттэге автомобиль юлларын карап тоту (вак таш
жэелгэн юлларны карап тоту, юлларга вак таш жэю (сатып алу, ташу, вак таш жэю,
килешу буенча эшлэр ечен тулэу);
- Чалпы торак пунктында жирлекне яктырту Ьэм урамнарны яктырту буенча
хезмэт курсэту (лампалар, энергия саклаучы яктырткычлар, электр товарлары Ьэм
махсус жиЬазлар сатып алу Ьэм алыштыру, урнаштыру, урам утларын ремонтлау Ьэм
аларга хезмэт курсэту буенча хезмэтлэр курсэту);
Чалпы торак пунктында тракторчыга карны механикалаштырылган жыю
буенча хезмэт курсэтугэ тулэу (юлларны кардан чистарту буенча чит оешмаларныц
хезмэтлэре ечен тулэу);
- жирлек территориялэрен тезеклэндеруне оештыру (территорияне корыган
агачлардан Ьэм куаклардан чистарту, территорияне механикалаштырылган чабу
хезмэтлэре ечен тулэу, килешу буенча эш ечен тулэу, триммер ечен ГСМ и запас
частьлэр сатып алу,
территориялэрне санитар чистарту буенча хезмэтлэр,
территориялэрне яшеллэндеру буенча чаралар, Чалпы торак пунктында МАФлар
сатып алу Ьэм урнаштыру);
- Чалпы торак пунктында бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру («Яца ел»,
«Жицу коне», «Сабантуй», «Халыкара елкэннэр кене»нэ булэк Ьэм сувенир
продукция сатып алу, бэйрэм чараларын уткэру буенча хезмэтлэр курсэту, сэхнэ
костюмнары, музыка аппаратурасы сатып алу);
- роторлы чапкыч Ьэм комплектлау эйберлэре сатып алу;
- Чалпы торак пунктында зиратларына койма кую ечен тезелеш материаллары
сатып алу, зиратларны коймалап алу Ьэм урнаштыру, лак-буяу материалы сатып алу,
килешу буенча эшлэр очен тулэу;

Чалпы торак пунктында куму урыннарны карап тоту (дератизация, тоташ
гербицид белэн химик эшкэрту, агач кису, куакларны кису, улэн чабу, чуп-чар жыю,
хужалык инвентаре, инструментлар Ьэм жиЬазлар сатып алу).
3.
Элеге карарны, кабул ителгэннэн соц 10 кен эчендэ, Чалпы авыл жирлеге
мэгълумати стендларында Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында
(http://aznakaevo.tatarstan.ru),
хокукый
мэгълуматныц
рэсми
сайтында
(http://pravo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белэн игьлан итэргэ.
4. Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый
актлары регистрына керту очен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районыныц Чалпы авыл жирлеге башлыгына жибэрергэ.
Халык жыенында рэислек итуче,
Азнакай муниципаль районы
Чалпы авыл жирлеге башлыгы

