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КАРАР 

№ 1

"Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы Петропавловск 
авыл>кирлегенд0гражданнарнынузарасалымакчаларынкерту110маларданфайдаланум0СЬ0

л0себуенчагражданнар>кыенынбилгел0утурында»
%

«Россия Федерациясенд0 >цирле узидаро оештыруньщ гомуми принциплары турында» 
2003 елнын 6 октябрендаге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 статья лары, 
«Татарстан Республикасында >кирле узидаро турында» 2004 елныц 28 июлендоге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясы, Татарстан Республикасы Яна 
Чишм0 муниципаль районыньщ «Петропавловское авыл>кирлеге» муниципаль беремлеге 
Уставынын 81 статьясына таянып, Татарстан Республикасы Яца Чишма муниципаль 
районыньщ Петропавловск авыл >кирлеге башлыгы

Карар бире:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмо муниципаль районы Петропавловск авыл 
>кирлегенен Петропавловск авылында Ленин урамы буенча 79-101 Ием 54-88, Яр буе 
урамы буенча 31-49, Совет урамы буенча 38-47 нче йортларда яшауче гражданнарньщ 
узара салымакчаларын керту Нам алардан файдалану масьаласе буенча халык 
>кыенынын беренче этабын 10 ноябрь кенне сагать 11.00 Петропавловск авылында 
Ленин урамы, 70 йорт янында уздырырга дип билгелерга.
2. Татарстан Республикасы Яца Чишма муниципаль районы Петропавловск авыл 
>кирлегенен Петропавловск авылында Ленин урамы буенча 23-77 Нам 18-48, Яр буе 
урамы буенча 1-30, Совет урамы буенча 15-36, Заливная, Петропавловск авыл >кирлеге 
Звездная урамнары буенча йортларда яшауче гражданнарньщ узара салымакчаларын 
керту Нам алардан файдалану масьаласе буенча халык >кыеныньщ икенче этабын 
Петропавловск маданият йортында 10 ноябрь кенне сагать 14.00 сагатька билгеларга.
3. Татарстан Республикасы Яца Чишма муниципаль районы Петропавловск авыл 
>кирлегенец Петропавловск авылында Совет урамы буенча 1-7 авылыннан; Тубан урамы 
буенча 9-17 йорттан; Полыновская урамы, Краснореченская урамыйортларында яшауче 
гражданнарньщ узара салым акчаларын керту Нам алардан файдалану масьаласе 
буенча халык >кыеныныц еченче этабын 2019 елньщ 16 ноябренда сагать 10.00 сагатька 
Тубан урам буенча 16 нчы йорт янында билгеларга.



буенча халык >кыеныньщ еченче этабын 2019 елньщ 16 ноябрендэ сэгать 10.00 сэгатькэ 
Тубэн урам буенча 16 нчы йорт янында билгелэргэ.
4. Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы Петропавловск авыл 
>кирлегенек Петропавловск авылында Ленин урамы буенча 3-21 нче Иэм 2-14 нче, Тубэн 
урам буенча 1-8 нче, Совет урамы буенча 8-13 нче, Заозерная урамында Яка Чишмэ 
муниципаль районы Петропавловск авыл >1^ирлегенек узара салым керту мэсьэлэсе 
буенча гражданнар >кыенынык дуртенче этабын Петропавел теп гомуми белем биру 
мэктэбендэ 2019 елнык 16 ноябрендэ 14 сэгать 00 минутка билгелэргэ.
5. Халык >кыенын уткэру ечен Петропавел Бистэсе халкы исемлеген булеп сайлау 
тэртибе территориаль буленеш буенча башкарылырга тиеш.
6. Гражданнар >цыены этапларын уткэру Иэм оештыру Татарстан Республикасы Яка 
Чишмэ муниципаль районы Петропавловск авыл >кирлеге башлыгы Мэм башкарма 
комитеты тарафыннан тээмин ителэ.
7. Гражданнар >кыенына чыгарыла торган тубэндэге мэсьэлэне расларга:
«2020 елда Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавловск 
авыл >кирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Мэр балигъ булган 
кешедэн (кендезге формада укучы студентлар. Беек Ватан сугышы ветераннарыныц тол 
хатыннары,Чернобыль АЭСдэге Мэлакэт нэти>к0лэрен бетерудэ катнашучы, 1 теркеми 
нвалидлар, картлар Мэм инвалидлар интернат йортында яшэуче гражданнардан тыш) 500 
сум кулэмендэ узара салым кертергэ, Мэм жыелган акчаларны >кирле эМэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту буенча тубэндэге эшлэрне башкаруга >кибэру белэн килешэсезме:
- юлларны кышкы чорда кардан чистарту;

- >кэйге чорда территориядэге чуп улэннэрне чабу (ягулык-майлау материаллары 
сатыпалу, эшлэр Мэм килешу буенча хезмэтлэр ечен тулэу);

- Совет урамы буенча су белэн тээмин иту челтэрлэрен ремонтлау, реконструкциялэу 
(материал, >циМазлар сатып алу, езеклеклэрне бетеру, торбаларны алыштыру, эшлэр 
ечен тулэу);

- су башнясы ечен автоматика сатыпалу (жиМазлар, запас частьлэр сатыпалу, килешу 
буенча тулэу);

“РИЗА” "КАРШЫ”
8. Элеге карарны «Интернет”мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ “Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълуматынык рэсми порталында» МНр://ргауо.1а1аг81ап.ги Яца 
Чишмэ муниципаль районынык рэсми сайтында Мйр;//поуо8Ме8Мт1П8к.1а1аг81ап.ги 
бастырып чыгарырга (игъланитэргэ).
9. 0леге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль ра(
Петропавловка авыл >цирлеге башлыгы А Д. С. Никитин


