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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

01.10.2019 Кадыбаш авылы Ns

Татарстан Республикасы Огерlце
муниципаJIь районы Кадыбаш
авыл х{ирлеге Кадыбаш авылында
гражданнарныц yзара сшIым
акчаларын kepTy hэм куллану
мэсьалэсе буенча гражданнар
х{ыенын билгелэу турында

<Россия ФедерациrIсенда }цирле Yзидара оештыруныц гомуми

принциПларЫ турында) 2003 елныц б октябрендэге 1зl-ФЗ номерлы

ФедералЬ законныЦ 25.|, 56 статьялары, <Татарстан Ресгrубликасында }цирле

Yзидарэ турында) 2оо4 елныц 28 июлендэге 45-трЗ номерлы Татарстан

Ё..rrуЪп"касЫ ЗаконыНыц 35 статьялаРы, ТатаРстан Республикасы Огерrке

муницип€tлъ районы Кадыбаш авыл )цирлеге Уставыныц 22 статьясы

"й..."rдэ, 
Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районы Кадыбаш

авыл )цирлеге башлыгы к а р ар б и р д е:

1.кадыбаш авыл клубы бинасында гражданнарныц yзара сапым

акчzLларын KepTy hэм куллану мэсьэлэсе буенча гражданнар хФIенын 2019

елныц 11 октябренэ 14 сегать 00 минутга билгелэргэ.
2.гражданнар жыенына чыгарыла торган тубандаге сорауны расларга:

<I торкем инв€UIидларыннан, кондезге формада белем €tлучы студентлардан,

Россйя Дрмиясе сафларына вакытлы хезмэткэ чакырылган затлардан, hэм

иректэн мэхрyм итy урыннарында булган затлардан тыш, Кадыбаш авыл

х{ирлеге Кадыбаш авылы территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн hэр

балиь булган кешедэн, 2о20 елда 300 сум кYпэмендэ кертергэ hэм шул

акчаларны тубэндэге }кирле масьэлэпэрне хэл итэргэ юнэлтергэ сез ризамы:
1.Кадыбаш авылын тозеклэндерy, шул исэптэн:
- бина hэм корылмаJIарныц тышкы фасадларын, коймаларын тозеклэндерy

hэм ремонтлау;
- Кадыбаш авылында коелар ремонтлау;
- Кадыбаш авылындагы чишмэне карап тоту hэм ремонтлау;
- Кадыбаш авылындагы агачларны кисy;



- Кадыбаш авылында зиратка илтrIе тыкрыктагы юлны кейлэу;
- МТЗ-82-1 тракторы очен гараж ремонтлау.
2. Кадыбаш авылы урамнарын кардан чистарту.
3.Тирэн насос сатып шу, су челтэрен ремонтлау очен хqиhазлар сатыП €lлУ,

Кадыбаш авылындагы суtткэргеч трассасын ремонтлау.
(оИЕ) (Юк".

З. Кадыбаш авыл жирлеге Башкарма Комитетына хапык х(ыенын

оештыруны hэм уздыруны йокларгэ.
4. Олеге карарны кабул ителгэн коннэн соц 5 кон эчендэ

мегьлlмат стендларында урнаштыру, http:фravo.tatarstan.ru
х{ирлекнец
Татарстан

Республикасыныц хокукый мэьл!мат рэсми порт€tлында haM

http: l l agryz.tatarstan.ru Татарстан Ресгryбликасы Муниципалъ берэмлеклэре
порт€rлы составындагы Огерх<е муниципztль районы сайтынДа бастЫРЫП

чыгару юлы белэн х€lлыкка х(иткерергэ.
5. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Г. РАМАЗАНОВ
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