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Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы 
Меслим авыл жирлегендэ 

2019 елда у з а Р а салым тулэуне Ьэм жьпоны оештыру Ьэм узара салым 
акчалары тотыла торган тезеклэндеру чаралары исемлеге турындагы 

Татарстан Республикасыныц "Ждрле референдум, турында» 2004 елньщ 24 
мартындагы 23-TP3 номерлы Законы , Меслим авыл жирлеге Уставы, Татарстан 
Республикасы Меслим муниципаль районы Меслим авыл жирлеге 
территориясендэ 2018 елныц 18 ноябрендэ жирле референдум нэтижэлэре 
нигезендэ 2019 елда Татарстан Республикиасы Меслим районы меслим авыл 
жирлегендэ бер тапкыр тулэу (узара салым) акчаларын уз вакытында жыю 
максатыннан к а р а р бирэм: 

1.Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Меслим авыл 
жирлегендэ референдумда тавыш биру хокукына ия, 18 яше тулган авыл 
жирлегендэ яшэуче hap кешегэ 2019 елга бер тапкыр тулэу (узара салым) 
кулэмен 1000 сум кулэмендэ 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. 

3. Бер тапкыр тулэу вакытын 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. (1 нче кушымта) 
6. Авыл жирлеге Башкарма комитетына узара салым акчаларын 

исемлектэнге тозеклэндеру эшлэренэ тотарга Ьэм авыл жирлеге Советы алдында 
хисап тотарга. 

7. Элеге карарны Меслим муниципаль районыныц рэсми сайтында Меслим 
авыл жирлеге битендэ тубэндэге адрес буенча бастырырга: 
http://muslumovo.tatarstan.ru/rus/muslumovo.htm. 

8. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам. 

Авыл жирлеге башлыгы Р.Х.Муллин 

http://muslumovo.tatarstan.ru/rus/muslumovo.htm


Меслим муниципаль 
районы Меслим авыл 
жирлеге башлыгыныц 3 
нче карарына кушымта 
« 20» декабрь 2018 ел. 

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

1. Беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту; 

2. Ж^ирлек территориясендэ физик культура, мэктэп спортын Ьэм массакулэм 
спортны устеру очен шартлар тудыру, жирлекнец рэсми физкультура-
сэламэтлэндеру Ьэм спорт чараларын уткэруне оештыру; 

3. Ж^ирлекнец рэсми мэдэни-массакулэм чараларын уткэруне оештыру; 

4. Ж^ирлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэре нигезендэ тезеклэндеруне 
оештыру; 

5. У рам-юл челтэре элементларына, жирлек чиклэрендэ планлаштыру 
структурасы элементларына исем биру; 

6. Ж^ыю (шул исэптэн аерым жыю) Ьэм каты коммуналь калдыкларны 
транспортировкалау эшчэнлеген оештыруда катнашу; 

7. Ритуаль хезмэтлэр оештыру Ьэм куму урыннарын карап тоту; 

8. Ж^ирлек торак пунктлары чиклэрендэ жирле э1"1эмияттэге автомобиль 
юлларына карата юл эшчэнлеге; 

9. Ж^ирлек халкы куплэп ял итэ алсын ечен шартлар тудыру Ьэм халыкньщ 
массакулэм ял иту урыннарын тезеклэндеруне оештыру, шул исэптэн 
гражданнарныц гомуми кулланылыштагы су объектларына Ьэм аларнын яр буе 
полосаларына ирекле утеп керуен тээмин иту; 

10. Ж^ирлеклэрнец территориаль планлаштыру документларын эзерлэу Ьэм 
раслау; 

11. Ждрлек территориясендэ яшэуче хужасыз хайваннарны тоту Ьэм карап тоту 
буенча чараларны гамэлгэ ашыру. 


