ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫ КАРАРЫ
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тәмте авыл җирлегенең
Тәмте авылында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында
2020елның 19 ноябре

№4

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56
статьялары, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 елның 28
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы
нигезендә «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тәмте
авыл җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән балигъ булган һәр
кешедән, көндезге формада белем алучы студентлардан кала, 2021 елда үзара салым
кертүгә 300 сум күләмендә кертү һәм алынган акчаларны түбәндәге эшләрне
башкару буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтү белән
килешәсезме: дигән сорау буенча гражданнар җыеннарының нәтиҗәләре белән
2020 елның 17 ноябрендә гражданнар җыенының йомгаклау беркетмәсе төзелде.
- Тәмте авылы, Беренче Май, Совет, Комсомол, Татарстан урамнарында ,шул
исәптән кышкы-җәйге чорда авыл эчендәге һәм урам ара юлларны (вак таш җәелгән
чокырларга ремонт, сатып алу, кайтарту, вак таш салу, ягулык-майлау материаллары
сатып алу, трактор өчен запас частьләр, шартнамә буенча эшләр өчен түләү).
- Тәмте авылындагы урамнарны яктырту (лампаларны, энергияне сак тотучы
яктырткычларны, электр товарларын сатып алу һәм урнаштыру, шартнамә буенча
эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр өчен түләү);
- Тәмте авылында Беренче Май,Кызыл тау урамындагы җәяүлеләр өчен күпер
ремонтлауны (төзелеш материаллары сатып алу, җәяүлеләр өчен юл полотносын
алыштыру, буяу, килешү буенча эшләр өчен түләү);
- Тәмте авылы, Комсомольская урамы, 2 нче Бакча урамындагы коеларны
ремонтлау (материаллар сатып алу; коены чистарту, барабанны алыштыру, будка
урнаштыру, покраска һәм мәйданчыкны бетон белән тутыру; чишмәне чистарту,
бетонлау һәм лавочка урнаштыру; шартнамә буенча эшләр өчен түләү).
Гражданнар җыены нәтиҗәләре турындагы беркетмә нигезендә:
Сайлау хокукына ия җыенда катнашучылар исемлегенә гражданнар җыенында
1056 катнашучы, тавыш бирүдә катнашкан гражданнар саны 550 .
Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча гражданнар җыенында катнашучыларның
тавышлары түбәндәгечә бүленде:
"РИЗА" позициясе өчен гражданнар җыенында 550 катнашучы тавыш бирде;
"КАРШЫ" позициясе өчен җыенда 0 катнашучы тавыш бирде.
Бәян ителгәннәр нигезендә гражданнар җыены карар чыгарды:
1. Кама Тамагы муниципаль районының Тәмте авылы торак пунктында, Тәмте
авылы җирлегендә гражданнар җыенын узган дип,
гражданнар җыенының
нәтиҗәләре дөрес дип танырга

2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тәмте авыл
җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән балигъ булган һәр кешедән,
көндезге формада белем алучы студентлардан кала, 2021 елда 300 сум күләмендә
үзара салым кертү һәм алынган акчаларны җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл
итүгә түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл
итүгә юнәлтү белән килешәсезме? соравы буенча карарны танырга.
- Тәмте авылы, Беренче Май, Совет, Комсомол, Татарстан урамнарында ,шул
исәптән кышкы-җәйге чорда авыл эчендәге һәм урам ара юлларны (вак таш җәелгән
чокырларга ремонт, сатып алу, кайтарту, вак таш салу, ягулык-майлау материаллары
сатып алу, трактор өчен запас частьләр, шартнамә буенча эшләр өчен түләү).
- Тәмте авылындагы урамнарны яктырту (лампаларны, энергияне сак тотучы
яктырткычларны, электр товарларын сатып алу һәм урнаштыру, шартнамә буенча
эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр өчен түләү);
- Тәмте авылында Беренче Май,Кызыл тау урамындагы җәяүлеләр өчен күпер
ремонтлауны (төзелеш материаллары сатып алу, җәяүлеләр өчен юл полотносын
алыштыру, буяу, килешү буенча эшләр өчен түләү);
-Тәмте авылы, Комсомольская урамы, 2 нче Бакча урамы, коеларны ремонтлау
(материаллар сатып алу; коены чистарту, барабанны алыштыру, будка урнаштыру,
бетон белән буяу һәм мәйданчыкны ябу; чишмәне чистарту, бетонлау һәм лавочка
урнаштыру; шартнамә буенча эшләр өчен түләү), кабул ителгән,дип танырга.
3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тәмте авыл
җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән,
көндезге формада белем алучы студентлардан кала ,2021 елда үзара салымны 300
(өч йөз) сум күләмендә кертергә һәм алынган акчаларны түбәндәге эшләрне
башкару буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерергә:
- Тәмте авылы, Беренче Май, Совет, Комсомол, Татарстан урамнарында ,шул
исәптән кышкы-җәйге чорда авыл эчендәге һәм урам ара юлларны (вак таш җәелгән
чокырларга ремонт, сатып алу, кайтарту, вак таш салу, ягулык-майлау материаллары
сатып алу, трактор өчен запас частьләр, шартнамә буенча эшләр өчен түләү).
- Тәмте авылындагы урамнарны яктырту (лампаларны, энергияне сак тотучы
яктырткычларны, электр товарларын сатып алу һәм урнаштыру, шартнамә буенча
эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр өчен түләү);
- Тәмте авылында Беренче Май, Кызыл тау урамындагы җәяүлеләр өчен күпер
ремонтлауны (төзелеш материаллары сатып алу, җәяүлеләр өчен юл полотносын
алыштыру, буяу, килешү буенча эшләр өчен түләү);
- Тәмте авылы, Комсомольская урамы, 2 нче Бакча урамындагы коега ремонт
(материаллар сатып алу; коены чистарту, барабанны алыштыру, будка урнаштыру,
бетон мәйданчыкны буяу һәм агызу; чишмәне чистарту, бетонлау һәм лавочка
урнаштыру; шартнамә буенча эшләр өчен түләү).
4. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында
игълан итәргә:
ТР, Кама Тамагы районы, Тәмте авылы, 2 нче Октябрь урамы, 50 нче йорт (
мәдәният йорты бинасы)
ТР, Кама Тамагы районы, Тәмте авылы, Октябрь урамы, 65 йорт

( административ бина), шулай ук Татарстан Республикасының рәсми хокукый
мәгълүмат порталында бастырып чыгарырга һәм
«Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районының рәсми сайтында урнаштырырга.
Кама Тамагы муниципаль районы
Тәмте авыл җирлеге башлыгы,
җыенда рәислек итүче

И.А.Зиновьев

