ХАЛЫК ЖЫЕНЫ
КАРАРЫ
№2
13 .11.2020
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Бирючевка авыл жирлеге составына керуче,
Бирючевка авылында гражданнар жыены нэтижэлэре турында
Россия
Федерациясендэ
жирле
узидарэ
оештыруныц
гомуми
принциплары турында» Федераль законный; 25.1, 56 статьялары, «Татарстан
Республикасында жирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы
Законыныц 35 статьясы нигезендэ, 2019 елныц 13 ноябрендэ тубэндэге
сорау буенча узган, гражданнар жыены нэтижэлэре белэн беркетмэ тезелде:
«Сез, 2021 елда 1 торкем инвалидлар, Беек Ватан сугышы ветераннары
Ьэм анда катнашучылар, Беек Ватан сугышында катнашучыларньщ тол
хатыннары, кендезге уку формасы буенча белем алучы студентлардан тыш,
Азнакай муниципаль районы Бирючевка авыл жирлеге Бирючевка торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган
кешедэн 300 сум кулэмендэ узара салым керту Ьэм жыелган акчаларны
жирле эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ тубэндэге эшлэрне башкаруга
тоту белэн ризамы:
1.Бирючевка авылында янгын куркынычсызлыгын тээмин иту буенча
чаралар ( янгын гидрантларын, янгын техникасын карап тоту , (запас
частьлэр Ьэм ягулык-майлау материаллары сатып алу)
2. Бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру («Яца ел», «Ж^ицу кене»,
«Сабантуй», «Халыкара елкэннэр кене», «Инвалидлар кене»нэ булэк Ьэм
сувенир продукция сатып алу);
3. Бирючевка авыл жирлегенец урам утларын карап тоту Ьэм аларга хезмэт
курсэту (лампаларны, яктырткычларны сатып алу Ьэм алыштыру);
4 . Халыкны су белэн тээмин итуне, ташландык суларны агызуны оештыру
(су белэн тээмин иту челтэрлэрен ремонтлау Ьэм карап тоту, эчэргэ яраклы
суга биохимик Ьэм бактериологик анализ уткэру)
5. Юлларны карап тоту (юл билгелэрен сатып алу Ьэм урнаштыру, Узэк,
Яшьлэр, Тынычлык , Мэктэп, Котельный, Лесная урамнары буйлап урам
исемнщре язылган табличкалар сатып алу);
6. Ж^ирлек территориялэрен тезеклэндеруне оештыру (улэн чабу эшлэре ечен
тулэу(килепгу буенча тулэу, ягулык-майлау материаллары Ьэм триммер ечен
запас частьлэр сатып алу);
7. Карны механикалаштырылган жыю буенча хезмэтлэр ечен (тракторчыга),
юлларны кардан чистарту буенча чит оешмаларныц хезмэтлэре ечен тулэу,
(ягулык-майлау материаллары

"ЭЙЕ"

ЮК».

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Ж^ыенда, сайлау хокукына ия булучы катнашучылар исемлегендэ 264
кеше теркэлгэн, жыенда тавыш бирудэ катнашучылар саны - 136 кеше.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча халык жыенында катнашучыларныц
тавышлары тубэндэгечэ буленде:
халык жыенында катнашучы 136 кеше «Эйе» позициясе ечен тавыш бирде;
Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар чыгарды:
1. Азнакай муниципаль районы Бирючевка авыл жирлеге составына
керуче Бирючевка авылында узган халык жыенын узган, халык жыены
нэтижэлэрен дерес дип танырга.
2. Тубэндэге сорау буенча карарны кабул итэргэ:
««Сез, 2021 елда 1 теркем инвалидлар, Беек Ватан сугышы
ветераннары
Ьэм
анда
катнашучылар,
Беек
Ватан
сугышында
катнашучыларныц тол хатыннары, кендезге уку формасы буенча белем
алучы студентлардан тыш, Азнакай муниципаль районы Бирючевка авыл
жирлеге Бирючевка
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:
1.Бирючевка авылында янгын куркынычсызлыгын тээмин иту буенча
чаралар ( янгын гидрантларын, янгын техникасын карап тоту , (запас
частьлэр Ьэм ягулык-майлау материаллары сатып алу)
2. Бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру («Яца ел», «Ж^ицу кене»,
«Сабантуй», «Халыкара елкэннэр кене», «Инвалидлар кене»нэ булэк Ьэм
сувенир продукция сатып алу);
3. Бирючевка авыл жирлегенец урам утларын карап тоту Ьэм аларга хезмэт
курсэту (лампаларны, яктырткычларны сатып алу Ьэм алыштыру);
4 . Халыкны су белэн тээмин итуне, ташландык суларны агызуны оештыру
(су белэн тээмин иту челтэрлэрен ремонтлау Ьэм карап тоту, эчэргэ яраклы
суга биохимик Ьэм бактериологик анализ уткэру)
5. Юлларны карап тоту (юл билгелэрен сатып алу Ьэм урнаштыру, Узэк,
Яшьлэр, Тынычлык , Мэктэп, Котельный, Лесная урамнары буйлап урам
исемнщре язылган табличкалар сатып алу);
6. Ждолек территориялэрен тезеклэндеруне оештыру (улэн чабу эшлэре ечен
тулэу(килешу буенча тулэу, ягулык-майлау материаллары Ьэм триммер ечен
запас частьлэр сатып алу);
7. Карны механикалаштырылган жыю буенча хезмэтлэр ечен (тракторчыга),
юлларны кардан чистарту буенча чит оешмаларныц хезмэтлэре ечен тулэу,
(ягулык-майлау материаллары
3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми
порталында тубэндэге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай

муниципаль районыныц рэсми сайтында Татарстан Республикасы
Муниципаль
берэмлеклэре
порталында
«Интернет»
мэгълуматтелекоммуникация
челтэрендэ
тубэндэге
адрес
буенча:
http://aznakaevo.tatarstan.ru. 1т.эм тубэндэге адрес буенча урнашкан мэгълумат
стендларында урнаштырырга: Россия, Татарстан Республикасы, Азнакай
районы, Бирючевка авылы, Мэктэп урамы, 2 нче йорт.
4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц
Бирючевка авыл жирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль
норматив хокукый актлары Регистрына керту очен жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэнсд^р
Бирючевка авыл жирлеге Башлыгы -
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. В.В.Крашенинников

