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№1

«Россия Федерациясендэ >кирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» Федераль законные 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында
ж;ирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыньщ 35 статьясы нигезендэ, тубэндэге copay буенча 2020
елньщ 27 ноябрендэ узган гражданнар ж;ыены нэтиж;эсе белэн гражданнар ж;ыены
беркетмэсе тезелде:
«Сез, 2021 ел Горбуновка торак пункты территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн hap балигъ булган кешедан 700 (>киде йез),сум кулэмендэ,
кендезге формада укучы студентларга, Беек Ватан сугышы ветераннарына, 1 Ьэм
2 теркем инвалидларга, Эфганстанда хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашучыларга Ьэм
Чернобыль Ьэлакэте нэтиж;эсендэ инвалидларга 350 (еч йез илле) сум кулэмендэ
узара салым кертергэ Ьэм ж;ыелган акчаны ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хал
иту ечен тубэндэге эшлэрне башкаруга юнэлту белэн ризамы:
- Янгын куркынычсызлыгыньщ 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, ж;ирлекнец рэсми спорт чараларын уткэруне оештыру.
- Ж^ирлекнец рэсми мэдэни-массакулэм чараларын уткэруне оештыру.
- Х^ирлек территориясен тезеклэндеруне оештыру.
- >Цирлек чиклэрендэ урам-юл челтэре элементларына, планлаштыру
структурасы элементларына исемнэр биру.
- Каты коммуналь калдыкларны туплау Ьэм ташу эшчэнлеген оештыруда
катнашу.
- Ритуаль хезмэтлэр оештыру Ьэм ж;ирлэу урыннарын карап тоту.
- Жфрлек чиклэрендэ халыкны су белэн тээмин итуне, суны чыгаруны
оештыру.
- Жфрлекнец торак пунктлары чиклэрендэ юл эшчэнлеге.
- Халыкньщ куплэп ял иту урыннарын тезеклэндеруне оештыру.
«РИЗА»

«КАРШЫ».

Гражданнар ж;ыены нэтиж;элэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Гражданнар >цыенында сайлау хокукына ия катнашучылар исемлегенэ 12
кеше кертелде, гражданнар ж;ыенында тавыш бирудэ катнашучылар саны 8, бу 66
% тэшкил итэ.
Тавыш биру нэтиж;элэре буенча гражданнар ж;ыенында катнашучыларньщ
тавышлары тубэндэгечэ буленде:
Гражданнар ж;ыенында катнашкан 7 кеше «РИЗА» позициясе ечен, 1 кеше
«КАРШЫ» позициясе ечен тавыш бирде.
Бэян ителгэннэр нигезендэ, гражданнар ж;ыены КАРАР БИРДЕ:
1.
Татарстан Республикасы Меслим униципаль районы Баек авыл ж;ирлегенец
Горбуновка торак пунктында гражданнар ж;ыенын узды, нэтиж;элэрен дерес дип
танырга.
2. 2021 елга, Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Баек авыл
ж;ирлеге Горбуновка торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн

hap балигъ булган кешедэн 700 (ж;иде йез) сум кулэмендэ, кендезге формада
укучы студентларга, Беек Ватан сугышы ветераннарына, 1 Иам 2 теркем
инвалидларга, бфганстанда хэрби хэрэкатлардэ катнашучыларга Иэм Чернобыль
1пэлакэте нэтиж;эсендэ инвалидларга 350 (еч йез илле) сум кулэмендэ узара
салым акчасын кертергэ.
3. Ж^ыелган- акчаларны ж;ирле аИэмияттэге мэсьэлэлэрне хал итугэ
тубэндэге эшлэрне башкару ечен ж;ибэрергэ:
- Янгын куркынычсызлыгыныц беренчел чараларын тээмин иту.
- Халыкны мэдэният оешмалары хезмэтлэре белэн тээмин иту haM ял иту
ечен шартлар тудыру.
- Физик культура, мэктэп спорты Иэм массакулэм спортны устеру ечен
шартлар тудыру, ж;ирлекнед рэсми спорт чараларын уткэруне оештыру.
- Ж^ирлекнец рэсми мэдэни-массакулэм чараларын уткэруне оештыру.
- Ж^ирлек территориясен тезеклэндеруне оештыру.
- Ж^ирлек чиклэрендэ урам-юл челтэре элементларына, планлаштыру
структурасы элементларына исемнэр биру.
- Каты коммуналь калдыкларны туплау Ьэм ташу эшчэнлеген оештыруда
катнашу.
- Ритуаль хезмэтлэр оештыру Ьэм >к;ирлэу урыннарын карап тоту.
- Ж^ирлек чиклэрендэ халыкны су белэн тээмин итуне, суны чыгаруны
оештыру.
- Ж^ирлекнец торак пунктлары чиклэрендэ юл эшчэнлеге.
- Халыкньщ куплэп ял иту урыннарын тезеклэндеруне оештыру.
4. Элеге карарны ТР Меслим муниципаль районы Баек авыл ж;ирлегенец
мэгълумат стендларында, ТР Меслим муниципаль районы Баек авыл ж;ирлегенец
рэсми сайтында Ьэм ТР хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында урнаштыру
юлы белэн бастырып чыгарырга
5. Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый
актлары регистрына керту ечен ж;ибэрергэ.

Баек авыл >кирлеге башлыгы
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