Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлеге
составына керуче Иске Жирекле авылында гражданнар жыены нэтижэлэре
турында
К АР АР
28 ноябрь. 2021 ел

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары
турында» 2003 елнын 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1. 56
статьялары. «Татарстан Республнкасында жирле узидарэ турында» 2004 елнын 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законынын 35 статьясы
нигезендэ 2021 елнын 27 ноябрендэ тубэндэге мэсьэлэ буенча узган гражданнар
жыены нэтижэлэре бел эн гражданнар жыены беркетмэсе тозелде:
«2022 елда яшэу урыны буенча Мэлэкэс авыл жирлеге Иске Жирекле авы.ты
территориясендэ теркэлгэн йэр балигъ булган кешегэ 1000 (бер мен) сум кулэмендэ
бер тапкыр тулэу кертергэ Нам I. II теркем инвалидлары йэм Беек Ватан сугышы
ветераннары. ялгыз яшэуче елкэн яшьтаге гражданнар йэм кендезге формада
укучы студентлар. куп балалы гаилэлэр ечен бер тапкыр тулау кулэмен киметергэ
йэм аны элеге категория гражданнар ечен 500 (биш йез) сум кулэмендэ билгелэргэ.
алеге сумманы тубэндэге мэсьэлэне хал итугэ юнэлдерергэ Сез ризамы:
-янгын сундеру машинасы ечен гаражны тезеклэндеру (тезелеш
материаллары. жийаз сатып аду. проект эшлэре):
- юлларны ремонтлау:
- урам яктырткычлары ечен электр материалларын сатып алу йэм
урнаштыру:
- видеокузэту сатып алу йэм урнаштыру (Иске Жирекле авылында
ТАССРнын 100 еллыгы паркы);
-Катков урамында су уткэргечне тезеклэндеру (монтаж, урнаштыру. су
уткэргеч торбалар сатып алу йэм махсус техника хезмэтлэре
ЭЙЕ

ЮК».

Гражданнар жыены нэтижэлэре турында беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия жыенда катнашучылар исемлегенэ гражданнар
жыенында катнашучы 1489 кеше кертелде. тавыш бирудэ катнашкан гражданнар
жыенында катнашучылар саны - 794 кеше.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча жыенда катнашучыларнын тавышлары
тубэндэгечэ буленде:
«Эпе» позициясе ечен гражданнар жыенында катнашучы 791 кеше тавыш
б пр де:
«Юк» позициясе ечен жыенында катнашучы 3 кеше тавыш бирде.

Баян ите.тгэннэр нигезендэ гражданнар жыены карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл
жирлеге Иске Жирекле авылында гражданнар жыенын узган. гражданнар жыены
нэтижэлэрен гамэлдэ дип танырга.

2. «2022 елда яшэу урыны буенча Мэлэкэс авыл жирлеге Иске Жирекле авылы
территориясендэ теркэлгэн hap балигъ булган кешегэ 1000 (бер мен) сум кулэмендэ
бер тапкыр тулэу кертергэ Ьэм I. II теркем инвалидлары Нам Беек Ватан сугышы
ветераннары. ялгыз яшэуче елкэн яшьтэге гражданнар Ьэм кендезге формада
у кучы студентлар. куп балалы гаилэлэр ечен бер тапкыр тулэу кулэмен киметергэ
Ьэм аны элеге категория гражданнар ечен 500 (биш йез) сум кулэмендэ билгелэргэ.
элеге сумманы тубэндэге мэсьэлэне хэл итугэ юнэлдерергэ Сез ризамы:
-янгын сундеру машинасы ечен гаражны тезеклэндеру (тезелеш материаллары.
жиЬаз сатып аду. проект эшлэре);
- юлларны ремонтлау:
- урам яктырткычлары ечен электр материалларын сатып алу Ьэм урнаштыру:
- видеокузэту сатып алу Ьэм урнаштыру (Иске Жирекле авылында ТАССРнын 100
еллыгы паркы):
-Катков урамында су уткэргечне тезеклэндеру (монтаж, урнаштыру. су уткэргеч
торбалар сатып алу Ьэм махсус техника хезмэтлэре)
мэсэлэсе буенча карарны кабул ителгэн дип танырга.

3. Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлеге Иске Жирекле авылы
гражданнар жыены нэтпжэсен авыл жирлегенен мэгълумат стендларында
урнаштырып. халыкка житкерергэ.
4. Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлеге Иске Жирекле авылы
гражданнар жыены нэтпжэсен Тукай муниципаль районынын рэсми сайтында
«авыл жирлеклэре» булегендэ. Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматынын
рэсми порталында урнаштырырга.

1 ражданнар жыенында рэнслек итуче.
Мэлэкэс авыл жирлеге Башлыгы

Васильев

