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Алексеевского муниципаль районыныц
“Зирекле жирлеге территориясендэге Иске Муллино авылында
узара салыи керту ii.ni гражданнарныц узара салыи акчаларыннан 
фаидалану мэсьэлэсе буенча
гражданнар я^ыснын билгелэу турында й

6.10.2003 ел, № 131-ФЗ Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 
муми принциплары турында “Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, «Татарстан 

Республикасында жирле узидарэ турында " 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы» , Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге Уставыныц 23 статьясы нигезендэ,

Карар бирэм:

Иске M v™ eKCeeBCK МуНИЦИШШЬ Районыныц Зирекле жирлеге территориясендэге 
Иске Муллино авылында узара салым керту мэсьэлэсе буенча 2019 елнын 11 
нче ноябре кенне 1 Осэг 00 минутта гражданнар жыенын билгелэргз.

. Гражданнар жыенына чыгарыла торган тубэндэге мэсьэлэне расларга-

a № ™ ? Cp n T H4HT K n PaiiOHbI ЗИРвКЛе ЖИрЛеГе теРРит0РиясендэГе Зирекле авылында 2020 елда 250 сум кулэмендэ узара салым кертелугэ,узара салымны
барлык шул жирлек территориясендэ теркэлгэн,балигь булган затлардан, хэрби 

хезмэткэ чакырылган гражданнар, 1 нче теркем инвалидлардан, кендезге уку 
булеге студентларыннан тыш, жыюга Ьэм акчаларны жирле тубэндэге 
мэсэлэлэрне хэл итугэ тотуга сез ризамы?
- Жирлек эчендэге юлларны караптоту;
- Торак пунктларда урамнарны яктырту.
- Контейнер мэйдан чыкларытозу

“ ЭЙЕ " КАРШЫ”

З.Халык жыенын оештыручы итеп Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
Жирлеге башкарма комитетын билгелэргз.



^.Жыеицык угкэру урыны дип сельский клуб билгелэргэ.Адресы: Татарстан 
йорт Ликасы-Алексеевск районы, Иске Муллино авылы, Гагарина урамы 33

5.0леге карарны Иске Муллино авыл жирлегенен рэсми сайтында хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы ” с £ в «  
мунициналь районы Иске Муллино авыл сельский клуб бинасында ш ™ т  
стендында урнаштырырга Иске Муллино авылы, Гагарина урамы 33 йорт

б. Элеге карар ул басылып чыккан кененнэн уз кечено керэ.
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