Татарстан Республикасы Тукай муникипаль районы Мэлэкэс авыл
жирлеге составына керуче Яца Ж^ирекле авылы авылында гражданнар
жыены нэтижэлэре турында
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«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елнын 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законный 25.1. 56 статьялары, «Татарстан Республикасында жирле
узидарэ турында» 2004 елнын 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законынын 35 статьясы нигезендэ 2020 елнын 1 ноябрендэ
тубэндэге масьэлэ буенча узган гражданнар жыены нэтижэлэре белэн
гражданнар жыены беркетмэсе тезелде:
«2022 елда яшэу урыны буенча Мэлэкэс авыл жирлеге Яна Жирекле
авылы авылы территориясендэ теркэлгэн hap балигъ булган кешегэ 1000 (бер
мен) сум кулэмендэ бер тапкыр тулэу кертергэ Нам I, II теркем инвалидлары
Нам Беек Ватан сугышы ветераннары, ялгыз яшэуче елкэн яшьтэге
гражданнар Нам кендезге формада укучы студентлар, куп балалы гаилэлэр
ечен бер тапкыр тулэу кулэмен киметергэ Нам аны элеге категория
гражданнар ечен 500 (биш йез) сум кулэмендэ билгелэргэ, элеге сумманы
тубэндэге мэсьалэне хал итуга юнэлдерерга Сез ризамы:

- зират коймасы ечен материаллар сатып аду;
- электроматериаллар сатып аду

ЭИЕ

ЮК».

Гражданнар жыены нэтижэлэре турында беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия жыенда катнашучылар исемлегенэ гражданнар
жыенында катнашучы 66 кеше кертелде, тавыш бируда катнашкан
гражданнар жыенында катнашучылар саны -39 кеше.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча жыенда катнашучыларнын тавышлары
тубэндэгечэ буленде:
«Эйе» позициясе ечен гражданнар жыенында катнашучы 39 кеше
тавыш бирде;
«Юк» позициясе ечен жыенында катнашучы 0 кеше тавыш бирде.
Баян ителгэннэр нигезендэ гражданнар жыены карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Малакас авыл
жирлеге Яна Жирекле авылы авылында гражданнар жыенын узган,
гражданнар жыены нэтижэлэрен гамэлдэ дип танырга.

2. «2022 елда яшэу урыны буенча Мэлэкэс авыл жирлеге Яна Жирекле
авылы авылы территориясендэ теркалган hap балигъ булган кешегэ 1000 (бер
мен) сум кулэмендэ бер тапкыр тулэу кертергэ Ьэм I, II теркем инвалидлары
Иэм Беек Ватан сутышы ветераннары, ялгьтз яшэуче елкэн яшьтэге
гражданнар Иэм кендезге формада укучы студентлар, куп балалы гаилэлэр
ечен бер тапкыр тулэу кулэмен киметергэ Нам аны элеге категория
гражданнар ечен 500 (биш йез) сум кулэмендэ билгелэргэ, элеге сумманы
тубэндэге мэсьэлэне хал итугэ юнэлдерергэ Сез ризамы:

- зират коймасы ечен материаллар сатып алу;
- электроматериаллар сатып алу
мэсэлэсе буенча карарны кабул ителгэн лип танырга.
3. Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлеге Яна Жирекле
авылы авылы гражданнар жыены нэтижэсен авыл жирлегенен мэгълумат
стендларында урнаштырып, халыкка житкерергэ.

4. Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлеге Яна Жирекле
авылы авылы гражданнар жыены нэтижэсен Тукай муниципаль районыныц
рэсми сайтында «авыл жирлеклэре» булегендэ, Татарстан Республикасы
хокукый мэгълуматынын рэсми порталында урнаштырырга.
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