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Арча муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге Ташкичү авылында 

гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм алардан файдалану 

мәсьәләсе буенча халык җыенын билгеләү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми прин-

циплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль за-

конның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 

2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы-

ның 35 статьясы һәм Татарстан Республикасы Арча муниципаль Ташкичү 

авыл җирлеге Уставының 23 статьясы нигезендә, Арча муниципаль районы 

Ташкичү авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Башлыгы Карар бирде:  

1. Арча муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге Ташкичү авы-

лында Ташкичү авылы, Ленин урамы, 53 нче йорт адресы буенча гражданнар-

ның үзара салым акчаларын кертү һәм алардан файдалану мәсьәләсе буенча 

2019 елның 19 ноябренә 14 сәгать 00 минутта халык җыенын билгеләргә. 

          2. Халык җыенына чыгарылучы түбәндәге мәсьәләне расларга: 

«Сез 2020 елда яшәү урыны буенча Арча муниципаль районы Ташкичү 

авыл җирлеге Ташкичү авылы территориясендә теркәлгән һәр балигъ булган 

кешегә, түләү күләме 150 сум тәшкил иткән, 1 нче һәм 2 нче төркем инва-

лидлардан, 75 яшьтән узган гражданнардан тыш, 300 сум күләмендә үзара са-

лым кертү һәм алынган акчаларны җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

буенча тубәндәге эшләргә юнәлдерү белән килешәсезме:  

- юл-урам челтәренә вак таш түшәү (Ленин урамы – 70 м); юл-урам 

челтәре нигезен вак таш-грунттан каплау (Нариман урамы – 50 м, 1 нче но-

мерлы йорттан башлап Ташкичү-Кысна юлы ягына таба); 

- рөхсәтсез чүплекне каплау һәм бетерү; балалар мәйданчыкларына кече 

архитектура формалары сатып алу; урамнарны яктырту челтәрләрен ре-

монтлау, шул исәптән яктырткычлар, лампалар, таймерлар, счетчиклар, авто-

матлар, җибәргечләр сатып алу һәм урнаштыру; 



- зиратны карап тоту өчен җиһазлар сатып алу (бензинлы чапкыч-1 

данә);  

- су куу башнясы урнаштыру; су башнясы насосы сатып алу-1 данә.  

Аерым мәсьәләләр буенча экономия барлыкка килгән очракта, авыл 

җирлеге башкарма комитетына акчаны җыенда билгеләнгән башка 

мәсьәләләрне хәл итү өчен җибәрергә рөхсәт итәргә. 

 

                     “ӘЙЕ”                                                “КАРШЫ” 

 

   5. Арча муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге Ташкичү авы-

лында  гражданнарның үзара салым акчаларын кертү мәсьәләсе буенча халык 

җыенын оештыручы итеп Ташкичү авыл җирлеге  башкарма комитетын бил-

геләргә. 

   6. Әлеге карарны халык күп җыела торган урыннарда мәгълүмат 

стендына ТР, Арча районы, Ташкичү авылы, Ленин урамы, 53 нче йорт адресы 

буенча, интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Арча муниципаль 

районының рәсми сайтында http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы буенча 

урнаштыру юлы белән игълан итәргә һәм Татарстан Республикасы Рәсми 

хокукый мәгълүмат порталында http://pravо.tatarstan.ru. веб-адресы буенча ба-

стырып чыгарырга.  

    7. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

     

Ташкичү авыл җирлеге башлыгы                                          Ф. Х. Фәйзуллин 

http://pravо.tatarstan.ru/

