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КАРАР № 1

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Баланлы авыл жирлегендэ 
2019 елда узара салым тулэуне (узара салым) бер тапкыр жыюны оештыру Ьэм узара

салым акчалары тотыла торган тезеклэндеру чаралары исемлеге турында

"Жирле референдум турында «2004 елныц 24 мартындагы 23-TP3 номерлы 
Татарстан Республикасы Законы, Баланлы авыл жирлеге Уставы, 2018 елныц 20 ноябрендэге 
1 номерлы» Баланлы авыл жирлегендэ 2018 елныц 18 ноябрендэ узара салым мэсьэлэсе 
буенча референдум йомгаклары турында" карары нигезендэ, 2019 елда Татарстан 
Республикасы Меслим муниципаль районы Баланлы авыл жирлегендэ бер тапкыр тулэу 
(узара салым) чараларын уз вакытында жыю максатларында, Татарстан Республикасы 
Меслим муниципаль районы Баланлы авыл жирлегендэ:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц " Татарстан Республикасы 
Меслим муниципаль районыныц Баланлы авыл жирлегендэ 2019 елга ел ечен даими 
теркэлгэн, шулай ук теркэлмэгэн, эмма Баланлы авыл жирлеге муниципаль берэмлеге 
территориясендэ милеккэ ия булган Бэр кешедэн 1000 сум кулэмендэ бер тапкыр тулэу 
(узара салым) кулэмен расларга.

2. Беек Ватан сугышы ветераннары Ьэм инвалидларыД, II теркем инвалидлары, 
хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашучылар, нурланыщ авыру алган яки кичергэн гражданнар, башка 
авырулар алган Ьэм инвалидлар ечен аны 500 (биш йез) сум кулэмендэ билгелэргэ.

3. Бер тапкыр тулэу срогын 2019 елныц 1 апреленэ кадэр расларга.
4. Авыл жирлеге башкарма комитетына элеге карар буенча узара салым 

акчаларын жыюны оештырырга Ьэм 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 Ьэм авыл жирлеге Советы алдында хисап тотарга.
7. Элеге карарны Баланлы авыл жирлеге битендэ Меслим муниципаль 

районыныц рэсми сайтында тубэндэге адрес буенча бастырырга: 
http://muslumovo. tatarstan.ru/rus/balannu.htm

8. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземэ йеклим.

mailto:Balan.Mus@tatar.ru
http://muslumovo


Меслим муниципаль районы 

Баланлы авыл жирлеге 

башлыгы № 1 карарына 

1 кушымта» 09 " 01 2019 ел.

Исемлек
Баланлы авыл жирлеге гражданнарыныц 2019 елда узара салым акчасыннан 

тотыла торган тозеклэндеру буенча чаралар

1. беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту;
2. жирлек территориясендэ физик культура, мэктэп спортын йэм массакулэм 

спортны устеру ечен шартлар тудыру, жирлекнец рэсми физкультура-сэламэтлэндеру Ьэм 
спорт чараларын уткэруне оештыру;

3. жирлек территориясен тезеклэндеруне оештыру ''(урамнарны яктырту, 
территорияне яшеллэндеру, урам исемнэре Ьэм йортлар номерлары белэн курсэткечлэр кую, 
кече архитектура формаларын урнаштыру йэм карай тоту);
4. каты коммуналь калдыкларны транспортировкалау Ьзм жыю (шул исэптэн аерым 
жыю) эшчэнлеген оештыруда катнашу;

5. ритуаль хезмэтлэр оештыру Ьэм куму урыннарын карап тоту;
6. жирлек чиклэрендэ халыкны су белэн тээмин иту;
7. жирлек торак пунктлары чиклэрендэ жирле эйэмияттэге автомобиль юлларына 

карата юл эшчэнлеге;
8. халык куплэп ял итэ торган урыннарны тезеклэндеруне оештыру


