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Решение
Лb1-48

Карар
от 18 сентябрь 2019 ел

референдум уздыру инициативасы турында

(россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларыныц hэм

референдУМда катнашу хокукыныц топ гарантиялэре турында) 2002 ел, 12

июнь, 67-ФЗ номерлы Федераль законныц 15 статьясы, ((Россия

Федерациясенда щирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында))

2003 ел, б октябрь, 131-Ф3 номерлы Федераrrь законныц 22, 56 статьялары,

(Жирле референДум турЫнда>) 20о4 ел, zЗ март, 23-трЗ номерлы Татарстан

Республикасы Законыныц 12 статъясы, ((Татарстан Республикасы Мамадыш

муниципаJIЬ районыныц Урманчы авыл х{ирлеге)) муниципапь берэмлеге

Уставыныц 11 статьясы нигезенда, Татарстан Республикасы Мамадыш

муницип€tлъ районы Урманчы авыл х{ирлеге Советы к Ар др к АБ у л и т
ТЕ:
1.тубэндэге сораулар буенча щирле референдум yткэрy инициативасы белэн

чыгарга:
(татарстан Республикасы Мамадыш муниципапь районы Урманчы авыл

}цирпеге территоРиясендО яшэY урынЫ буенча теркэлгон балиь булган

гражданнарга, 1 hэм 2 группа инваJIидлар, Боек Ватан сугышы hэм хэрби

хэрэкотлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында hэм хэрби

хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы гаилэлар, кондезге

булекто белем аJlучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт

итYчелэрдэн KiUIa, 202О елда З00 сум кYлэмендэ Yзара са,Тым кертелYгэ hэм ул
акчаларны lщирле эhэмияттэге мэсьэлолэрне хэл итy очен тотылуына сез

ризамы:
1.Кама урман хуil(алыfы авылында парк тозy (парк очен территорияне
чистарту, планлаштыру, тигезлаyrагачлар утырту);

2.Кама урмаН ху)цалыГы, ХtанЛек совхозы поселогы, Урманчы,
Новый поселогы, Берсут авылы, Сотово авылы торак пунктларында
}цирле аhамиятле юлларны кардан чистарту haм грейдер белан тигезлаy;

3.Урамнарны яктырту объектларына хезмат кYрсатy (агымдагы

ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешy

буенча эшлар очен тулау).
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2. Олеге карарны авыл х{ирлегенец мэьлyмат стендларында, Мамадыш
муниципаль районы mamadysh:tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокукый мэьлyмаi рэсми порт€uIында (pravo.tatarstan. ru. ) урнаштырырга.
3. Олеге карарныц yтэлешен Мамадыш муниципалъ районы Урманчы аВыЛ

)д(ирлеге башлыгы А.Я.Ильинга йоклэргэ.

Мамадыш муниципа_шь районы
Урманчы авыл п{ирлеге башлыгы,
Совет председателе А.Я.Ильин
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