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2018 ел, 28 нче декабрь

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлегендэ 
2019 елда бер тапкыр тулэуне (узара срым) оештыру Ьэм узара салым акчалары 

тотыла торган тозеклэндеру чаралары исемлеге турында

Татарстан Республикасыньщ 2004 елныц 24 мартындагы № 23-TP3 “Жирле референдум 
турындагы законы”, Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш 
авыл жирлеге Уставы, Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы 
территориаль сайлау комиссиясенец 2018 елныц 18 ноябрендэге 358 нче номерлы 
“Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлегендэге 
жирле референдум нэтижэлэре турында” карарына нигезлэнеп, 2019 елда Вэрэшбаш 
авыл жирлегендэ бер тапкыр тулэу (узара салым) акчаларын уз вакытында жыю 
максатыннан карар бирэм:

1. Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Вэрэшбаш авыл жирлегендэ 
2019 елга бер тапкыр тулэу (узара салым) кулэмен 18 яше тулып жирлектэ яшэу урыны 
буенча теркэлгэн, шулай ук теркэлмэгэн , эмма муниципаль берэмлек территориясендэ 
милке булган Бэр кешедэн 1000 сум кулэмендэ расларга.
2. Беек Ватан сугышы ветераннары Ьэм инвалидларына, I, II теркем инвалидларына, ЭДР 
хэрби хэрэкэтлэрендэ катнашучыларга, Чернобыль Ьэлакэте аркасында инвалид 
калганнарга, нурлы авыру алган яки кичергэн гражданнарга 500 (биш йез) сум кулэмендэ 
тулэуне билгелэргэ.
3. Бер тапкыр тулэу вакытын 2019 елныц 1нче апреленэ кадэр расларга.
4. Авыл жирлеге башкарма комитетына элеге карар буенча узара салым акчаларын 
жыюны оештырырга Бэм авыл жирлеге Советы алдында хисап тотарга.
5. Узара салым акчасы тотыла торган тезеклэндеру буенча чаралар исемлеген расларга. 
(1нче кушымта)
6. Авыл жирлеге башкарма комитетына узара салым акчаларын элеге исемлек буенча 
тотарга Бэм авыл жирлеге Советы алдында хисап тотарга.
7. Элеге карарны Меслим муниципаль районыныц рэсми сайтында Вэрэшбай1 авыл
жирлеге битендэ тубэндэге адрес буенча бастырырга:
http://muslumovo.tatarstan.E№kUi&(^bash.htm.

8. Элеге карарныц ут/

Авыл жирлеге башл

тотуны уз остендэ калдырам.

З.М.Маннапова
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Меслим муниципаль районы 
Вэрэшбаш
авыл жирлеге башлыгы 2018 елныц 28
декабрендэ кабул ителгэн
2нче санлы карарына 1 нче кушымта

-У

Вэрэшбаш авыл жирлеге гражданнарыныц узара салым акчасы тотыла 
торган тезеклэндеру буенча чаралар исемлеге

1. Беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту;
2. Халыкныц ялын оештыру Ьэм мэдэният оешмалары хезмэте 

белэн тээмин иту ечен шартлар тудыру;
3. Физик культура, мэктэп «спорты Ьэм массакулэм спортны устеру 

ечен шартлар булдыру, жирлекнец рэсми спорт чараларын уткэруне 
оештыру;

4. Жирлекнец рэсми мэдэни-массакулэм чараларын уткэруне
оештыру;

5. Авыл жирлеге билэмэлэрен тозеклэндеруне оештыру;
6. У рам-юл челтэре элементларына, жир лек чиклэрендэ 

планлаштыру структурасы элементларына исем биру;
7. Каты коммуналь калдыкларны жыю Ьэм транспортлау 

эшчэнлеген оештыруда катнашу;
8. Ритуаль хезмэтлэрне оештыру Ьэм куму урыннарын карап тоту;
9. Авыл жирлеге билэмэсе чиклэрендэ халыкны эчэр су белэн 

тээмин итуне оештыру;
10. Жирлекнец торак пунктлары чиклэрендэге юл эшчэнлеге;
11. Халык куплэп ял итэ торган урыннарны тозеклэндеруне

оештыру;
12. Жирлеклэрне территориаль планлаштыру документларын 

эзерлэу Ьэм раслау;
13. Сукбай хайваннарны тоту(аулау) Ьэм карап тоту буенча 

чараларны гамэлгэ ашыру.
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