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Татарстан Республикасы ОгерЖе

муниципалъ рuйо"u, Яца Бэзэкэ

авыJI )цирJIеге ВарКЛеД АУЛ

авылында гражданнарныц yзара

салым акчаJIарын KepTY hэм куллану

Й.".п.." буенча граждаННаР

жыенын бипгелэу турында

<<россия Федерачиясендэ жирJIе _ Yзидарэ оеШТЫРУНЫЦ ГОМУМИ

принципJIары турынд;> zооЗ еiн"rц i о*r"Ор"rБrЬ rзl-ФЗ номерлы Федералъ

законныц 25,т,56 статьялар;;"Ьр_"]1i Респубпикасында жирле Yзидарэ

;1*т*};'ъ',.1тj*;,-J":"+#i:'fi 
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районы Яца Бозаке авыл жирлеге Уставын u,цh статьясы нигезенда, Татарстан

РеспублИкасЫ Огерже *r""u"i-u |uИо"", Яца Бэзэкэ авыл жирлеге баrrrлыгы

карар бирде:

1. дхк "нур"ныц элеккеге бинасында ГРаЖДаННаРНЫЦ YЗаРа СаЛЫМ

акчаларын KepTY hэм кулл"";;;;;элэсе буенча гражданнар жыенын 2019 нчы

ffi,;Ъ"i;*;У#'ЖЖ:ЖХffi 1',ffilЪут"".сорауныраСЛаРГа:

<<яца Бэзэкэ Б"rп ot"pn.r. вuр*п.д^лчл аlып", "рр"ториясенда 
яшэY урыны

буенча '.pn"n.." 
Ьrр^О-"* Ёупrан кешедэн, I-ШI ipyn,,u инваJIидлар, ялгыз

яшэyче "по"r^*.-.йро.r, 
(80 яrшък. 

^"r*r"j, 
*""Д.Ъi. фОРМаДа беЛеМ аJIУЧЫ

сТУДенТJIарДан' РоссияарМиясенДэ хеЗМ" ""У"' 
ЗаТларДан' иректэн МэхрYМ

ителганн"р^.": тыш, 2О20 йu 300 СУМ КYЛЭМеНДа СаЛЫМ КеРТеРГа hЭМ ШУП

акЧаЛарнытУбэндэгея(иРЛеМЭсъэJIэпэрнехэлиТYГЭЮнэлТерГэСезриЗаМы:
1.Варклед Аул авыJlыныц урамын кардан чистарту,

,.Ofu> ((ЮК",

з. яцаБэзэкэ *"рп"rJьашкарма комитетына халык )(ыенын оештыруны

hэм уздыруны ЙОКЛЭРГЭ 
.а_,_ тттдпген коннэн соц 5 кон эчендэ ЖИРЛеКНеЦ
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Республикасыныц хокукый
http.,l l agryz.tatarstan.ru Татарстан

мэьлyмат ресми портаJIында hэм
Республикасы Муниципаль берэмлеклэре

порт€Lлы составындагы Огеряtе муниципаль районы сайтында бастырып чыгару
юлы белон х€Llrыкка х{иткерергэ. рдйон}ý

-з.]5. Олеге Карар басылып чыккан нэ кере.

М.М. Ногманов
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акч€rларын KepTY haM куллану
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(Россия Федерациясенда }цирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында) 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
законныц 25.|, 56 статьялары, <Татарстан Республикасында п{ирле yЗиДаРЭ

турында>> 20О4 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан РеспублиКаСЫ
Законыныц З5 статьялары, Татарстан Республикасы Огерlке мУНицИПаПЬ

районы Яца Бэзэкэ авыл )цирлеге Уставыньlц22 статьясы нигезенда, ТатаРСТаН

Республикасы Огеря{е муницип€Lль районы Яца Базэкэ авыл щирлеге башЛЫГЫ

карар бирле:

1. Элеккеге Яца Бэзека мэктэбе бинасында гражданнарныц yзара СаJIЫМ

акч€Lларын KepTy hэм куллану мэсьалэсе буенча гражданнар я{ыенын 2019 НЧЫ

елныц 8 нче ноябренэ 11 сагать 00 минутка билгелэргэ.
2. Гражданнар хtыенына чыгарыла торган тубэндаге сорауны расларга:

.,Яца Бэзэкэ авыл яtирлеге Яца Базэка авылы территориясендэ яшэy УРЫНЫ
буенча теркелгэн hэр балиь булган кешедэн, I-III группа инв€uIидЛар, ЯЛГЫЗ

яшэ\л{е олкэн кешелердэн (80 яшькэ яlиткэн), кондезге формада белем ztJIУЧЫ

студентлардан, Россия армиясендэ хезмэт итr{е затлардан, иректэн МэхРYМ
ителгэннэрдэн тыш, 2020 елда 300 сум кyлэмендэ салыМ кертергэ hэм шУл

акч€шарны тубэндаге щирле мэсьалэлэрне хэл итyгэ юнэлтергэ Сез риЗаМы:
1. Яца Базэкэ авылыныц Тукай урамына вак таш х{эю.

"Ofu> (Юк".
3. Яца Бэзэкэ авыл )цирлеге Башкарма Комитетына хапык щыенЫН

оештыруны hэм уздыруны йокларгэ.
4. Олеге Карарны кабул ителген коннен соц 5 кон эчендэ )r(ирлекнец

мэьлyмат стендларында урнаштыру, http:l lpravo.tatarstan.ru Татарстан



Республикасыныц хокукый мэьлyмат рэсми порт€шында hэм
http:llagryz.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре
порт€Lлы составындагы Огертtе муниципаль районы сайтында бастырып чыгару
юлы белэн хагIыкка х{иткерерга.

5. Олеге Карар басылып чыкТсан к

М.М. Ногманов

ченэ керэ.


