
ГJIАВА СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО
ПОСЕJIЕI*IЯ МАМАРIШСКОГО
ЩНОГОРАЙОНА

РЕСПУБJIИКИ ТАТАРСТАН
ул.ЯрулJпшI4 д.7 ц с. Маlrая С5пъ,

Мшrлатт*шскrd район,
Ресrryбrпшса Татарстан, 422|'7 З

ТАТАРСТАН РЕСПУБJIИКАСЫ
МАМАДПII МУНШЩГIАJЬ
РАЙОНЫ СОН АВЫЛ Х(ИРJIЕГЕ

БАIIIшгы
Ярушпшt ур.,'7а йорт, Кече Сон авы.lш,

Маrrлацr.rш райошr,
Татарстан Ресrryбrпкасы,422 17 З

тел.(факс): (85563) 3-07-03; e-mail:Sun.Mam@tatar.ru, www:mamadysh,tatarstan.ru

постановление
28 октябрь 2019 ел

Татарстаrr Ресrryбликасы Мам4дыш iчtуниципа]Iь районы Сон авыл щирлегенец
Урта Сон авылында гражданнарныц yзара саllым акчаларын кертy hэм апардан

файдапану мэсьэлэсе буенча гражданнар х{ыенын билгелэy турында.

(Россия Федерациясендэ х(ирле yзидарэ оештыруныц гомрш
принциплары Ч(рыНДa))ш 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федерапь законныц 25.L, 56 статьясы, (Татарстан Ресгryбликасында х${рле
yзидарэ турындD гы 2004 елIrыц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан
Ресгryбликасы Законыныц 35 статъясы, (Татарстан Ресгryбликасы Маruадыш
муницип€lль раЙоныныц Сон авыл щЬлеге муниципапъ берэмлеге"
Уставыныц2З статьясы нигезендэ карар бирэм :

1. TaTapcTarr Ресгryбликасы, Мамадыш Iчц.ниципЕLIь районы, Урта Сон
авылы, Yзэк урапd, 20А Йорт ад)есы буенча урнашкан Урта Сон авылы
мадэният Йорты бинасында 201^9 еJIныц 9 ноябрендэ сагать 9.00 да Татарстан
Ресгryбликасы Мамадьrш Iчtуflициflаль районы Сон авыл )цирлегенец Урта Сон
авылы торак гryнктында узара салым кертy мэсъэлэсе буенча цражданIIар
)цыенын билгелэргэ.

2. Гражданнар щыенына чыгарыла торган n ..".rr."e расларга:

"Татарстан Ресгryбликасы Мам4дыш муницип€rль районы Сон авыл

щирлегенец Урта Сон торак tý/нкты территориясендэ яшэy урыны буенча
теркэлгэн бшlиь булган грalкданнарго, 1 hэм 2 группа инвапидлар, Беек Ватан
сугышы hэм хэрби хэрэкэтлардэ катнапtкан ветераннар, Боек Ватан сугышында
hэм хэрби хэрэкатлэрдэ катнатттканнарныц тол хатыннары, кrд бшшы гаилэлэр,
кондезге булектэ белем аIryчы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт
иТr{елэрДан капа,2020 елда 700 супл кyлэмендэ узара сапым кертеJIiтэ hэм ул

Карар
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акчЕrпарны тубандэге х(ирле эhэмияттаге мэсьэлэлэрне хэл итY очен тотыJryына
сез риз€лNIы:

- Урта Сон торак пунктында Г.Тукай урамына, К.Маркс урамына вак Tarlr

щэю (алып кайту, шэю, килешy,буенча тyлэy);

- Урта Сон авылы зираты коймасын тоту ( матери€tлын алып кайry,

урнаштыру, килешi, буенча тyлэy)

- Урта Сон торак пунктындагы юлларны тигезлаy hэм кардан чистарту.

к Ofu> (Юк>.

З. Татарстан Ресrryбликасы Мшл4дыш муниципа.пь районы Сон авыл
щIфлеге башкарма комитетына Урта Сон авьшында гражданнар щыенын
оештыруны hэм уздыруны йоклэргэ .

4. Олеге карарны кабул иткэннэн 9оц 3 кон эчендэ муниципzлJIь берэмлек
советыныц мэгьлiмат стендларында, Мамадыш муниципапь районы
mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы хокукый мэьлyмат
рэсми порт€lлында (pravo.tatarstan.ru. ) сайтында урнаштырырга.

5. Олеге карар басьшып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Татарстан Ресгryбликасы
Маrrладыш }tуниципаrrь районы
Сон авыл х{ирлеге башлыгы: S"",i М.Ф.Сэлэхов


