ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫ КАРАРЫ
Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Баек авыл
жирлеге Дусай торак пунктында гражданнар жыены нэтижэлэре турында
26.11.2020

№1

«Россия Федераниясендз жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында» Федераль законный 25.1, 56 статьялары, «Татарстан
Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендзге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ,
тубэндэге copay буенча 2020 елньщ 26 ноябрендэ узган гражданнар жыены
нэтижэсе белэн гражданнар жыены беркетмэсе тозелде:
«Сез, 2021 ел га, Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы
Баек авыл жирлеге Дусай торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча
теркэлгэн Бэр балигъ булган кешедэн 700 (жиде йез) сум кулэмендэ, кендезге
формада укучы студентларга, Беек Ватан сугышы .ветераннарына, 1 Ьэм 2
теркем инвалидларга, Эфганстанда хзрби хэрэкэтлэрдэ катнашучыларга Ьзм
Чернобыль Ьэлакэте нэтижэсендэ инвалидларга 350 (еч йез илле) сум
кулэмендэ узара салым кертергэ Ьзм жыелган акчаны жирле эЬэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл ит\ ечен тубэндэге эшлэрне башкаруга юнэлту белэн
ризамы:
- Янгын куркынычсызлыгынын беренчел чараларын тээмин иту.
- Халыкны мэдэният оешмалары хезмэтлэре белэн тээмин иту Ьэм ял
иту ечен шартлар тудыру.
- Физик культура, мэктэп спорты Ьэм массакулэм спортны устеру ечен
шартлар тудыру, жирлекнец рэсми спорт чараларын уткэруне оештыру.
- Жирлекнец рэсми мэдэни-массакулэм чараларын уткэруне оештыру.
- Жирлек территориясен тезеклэндеруне оештыру.
- Жирлек чиклэрендэ урам-юл челтэре элементларына, планлаштыру
структурасы элементларына исемнэр биру.
- Каты коммуиаль калдыкларны туплау Ьэм ташу эшчэнлеген
оештыруда катнашу.
- Ритуаль хезмэтлэр оештыру Ьэм жирлэу урыннарын карап тоту.
- Жирлек чиклэрендэ халыкны су белэн тээмин итуне, суны чыгаруны
оештыру.
- Жирлекнец торак пунктлары чиклэрендэ юл эшчэнлеге.
- Халыкныц куплен ял иту урыннарын тезеклэндеруне оештыру.
«РИЗА»

«КАРШЫ».

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия катнашучылар исемлегенэ
125 кеше кертелде. гражданнар жыенында тавыш бирудэ катнашучылар саны
79, бу 63 % тэшкил итэ.
Тавыш
биру
нэтижэлэре
буенча
гражданнар
жыенында
катнашучыларныц тавышлары тубэндэгечэ буленде:

Гражданнар жыенында катнашкан 74 кеше «РИЗА» позициясе ечен, 5
кеше «КАРШЫ» позициясе ечен тавыш бирде.
Бзян ителгэннэр нигезендэ, гражданнар жыены К АР АР БИРДЕ:
1.
Татарстан Республикасы Меслим униципаль районы Баек авыл
жирлегенец Дусай торак пунктында гражданнар жыенын узды, нэтижэлэрен
дерес дип танырга.
2. 2021 елга, Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Баек
авыл жирлеге Дусай торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча
теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 700 (жиде йез) сум кулэмендэ, кендезге
формада укучы студентларга, Беек Ватан сугышы ветераннарына, 1 Ьэм 2
теркем инвалидларга, Эфганстанда хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашучыларга Ьэм
Чернобыль Ьэлакэте нэтижэсендэ инвалидларга 350 (еч йез илле) сум
кулэмендэ узара салым акчасын кергергэ.
3. Ж^ыелган акчаларны жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ
тубэндэге эшлэрне баш кару ечен жибэрергэ:
- Янгын куркынычсызлыгынын беренчел чараларын тээмин иту.
- Халыкны мэдэният оешмалары хезмэтлэре белэн тээмин иту Ьэм ял
иту ечен шартлар тудыру.
- Физик культура, мэктэп спорты Ьэм массакулэм спортны устеру ечен
шартлар тудыру, жирлекнен рэсми спорт чараларын уткэруне оештыру.
- Жирлекнен рэсми мэдэни-массакулэм чараларын уткэруне оештыру.
- Жирлек территориясен тезеклэндеруне оештыру.
- ЖиРлек чиклэрендэ урам-юл челтэре элементларына, планлаштыру
структурасы элементларына исемнэр биру.
- Каты коммун ал ь калдыкларны туплау Ьэм ташу эшчэнлеген
оештыруда катнашу.
- Ритуаль хезмэтлэр оештыру Ьэм жирлэу урыннарын карап тоту.
- Жирлек чиклэрендэ халыкны су белэн тээмин итуне, суны чыгаруны
оештыру.
- Жирлекнен торак пунктлары чиклэрендэ юл эшчэнлеге.
- Халыкньщ куплэп ял иту урыннарын тезеклэндеруне оештыру.
4. Элеге карарны ТР Меслим муниципаль районы Баек авыл
жирлегенец мэгълумат стендларында, ТР Меслим муниципаль районы Баек
авыл жирлегенец рэсми сайтында Ьэм ТР хокукый мэгълуматыныц рэсми
порталында урнаштыру юлы белэн бастырып чыгарырга.
5. Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив
хокукый актлары регистрына керту очен жибэрергэ.

Баек авыл жирлеге башлыгы
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