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Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы 
Тойгелде авыл >цирлегендэ 

2019 елда узара салым тулэуне нам н^ыюны оештыру нам узара салым акчалары тотыла торган 
тозеклэндеру чаралары исемлеге турындагы карары 

"Ж,ирле референдум, турында» 2004 елныц 24 мартындагы 23-ТРЭ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы, Тойгелде авыл >цирлеге Уставы, Татарстан Республикасы Меслим муниципаль 
районы Тойгелде авыл ж,ирлеге территорияеендэ 2018 елныц 18 ноябрендэ ж,ирле референдум 
нэтиж,элэре нигезендэ 2019 елда Татарстан Республикиасы Меслим районы Тойгелде авыл 
ж,ирлегендэ бер тапкыр тулэу (узара салым) акчаларын уз вакытында ж,ыю максатыннан 
Карар бирэм: 
1.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын, " Татарстан Республикасы Меслим муниципаль 
районынын, Тойгелде авыл ж,ирлегендэ 2019 елга, референдумда тавыш биру хокукына ия, 18 яше 
тулган ьэр авыл жирлегендэ теркэлгэн яшэучегэ 1000 сум кулэмендэ бер тапкыр тулэу (узара салым) 
кулэмен расларга. 
2. Беек Ватан сугышы ветераннары ьэм инвалидлары, I, II теркем инвалидлары, АДР да,хэрби 
хэрэкэтлэрдэ катнашучылар, нурлы авыру алган яки кичергэн гражданнар, башка авырулар ьэм 
инвалидлар ечен аны 500 (биш йез) сум кулэмендэ билгелэргэ кирэк. 
з. Бер тапкыр тулэу оакытын 2019 елнын, 01 апреленэ кадэр расларга кирэк. 
4. Авыл >цирлеге башкарма комитетына элеге карар буенча узара салым акчаларын ж,ыюны 
оештырырга ьэм авыл ж,ирлеге Советы алдында хисап тотарга. 
5. Узара салым акчасы тотыла торган тезеклэндеру буенча чаралар исемлеген расларга. (1нче 
кушымта) 
6. Авыл ж,ирлеге Сэпжарма комитетына узара салым акчаларын исемлектэге тозеклэндеру эшлэренэ 
тотарга ьэм авыл ж,ирлеге Советы алдында хисап тотарга. 
7. Элеге карарны Мослим муниципаль районыныц рэсми сайтында Тойгелде авыл ж,ирлеге битендэ 

Тойгелде авылы «09 » 01 2019 г 

КАРАР №2 

Мингазов Д.М. 



Меслим муниципаль 
районы Тойгелде авыл 
>цирлеге башлыгынын, N° 2 
карарына 1 кушымта 
« 09» 01. 2019 ел. 

Тойгелде авыл ж,ирлеге гражданнарынын, узара салым акчасы тотыла торгам тезеклэндеру буенча 
чаралар исемлеге 

1. Беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту; 

2. Халыкнын ялын оештыру ьэм хезмэт курсэту мэдэният оешмалары белэн тээмин иту ечен 
шартлар тудыру; 

3. Ж,ирлек территориясендэ физик культура, мэктэп спортын ьэм массакулэм спортны устеру 
ечен шартлар тудыру, ж,ирлекнец рэсми физкультура-сэламэтлэндеру ьэм спорт чараларын уткэруне 
оештыру; 

4. Ж,ирлекнец рэсми мэдэни-массакулэм чараларын уткэруне оештыру; 

5. Ж,ирлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэре нигезендэ тезеклэндеруне оештыру; 

6. Урам-юл челтэре элементларына, >цирлек чиклэрендэ планлаштыру структурасы 
элементларынз исем б иду; 

7. Ж,ыю (шул исэптэн аерым >цыю) ьэм каты коммуналь калдыкларны транспортировкалау 
эшчэнлеген оешть'руда катнашу; 

8. Ритуаль хезмотлэр оештыру ьэм куму урыннарын карап тоту; 

9. >И,ирлек чиклэрендэ халыкны су белэн тээмин иту, су булу; 

10. Ж,ирлек топзк пунктлары чиклэрендэ >цирле эьэмияттэге автомобиль юлларына карата юл 
эшчэнлеге; 

11. Ж,ирлек халкы куплэп ял итэ алсын ечен шартлар тудыру ьэм халыкнын, массакулэм ял иту 
урыннарын тозе: пдеруне оештыру, шул исэптэн гражданнарнын, гомуми кулланылыштагы су 
объектларына ьэм аларнын, яр буе полосаларына ирекле утеп керуен тээмин иту дэ. 

12. >Цирлеклзонен, территориаль планлаштыру документларын эзерлэу ьэм раслау; 

13. Ж,ирлек темториясендэ яшэуче ху>цасыз хайваннарны тоту ьэм карап тоту буенча чараларны 
гамэлгэ ашыру. 

Авыл ж,ирлеге бз 


