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КАРАРЫ

)19 елныц 29 октябре,

«Татарстан Республикасы Яка Чишме муниципаль районы Зирекле авылы, Зирекпш 
а$ыл >цирлегендэ гражданнарнык узара салым акчаларын керту Иэм алардан файдаланр 

мэсьэлэсе буенча гражданнар >кыенын билгелеу турында»

«Россия Федерациясенде ж;ирле узидарэ, оештырунык гомуми принциплары турында» 
2Cj03 елнык 6 октябрендеге 131-ФЗ номерлыФедераль законныц 25.1, 56 статьялары, 
«Татарстан Республикасында >цирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-TPf 
нсмерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, Татарстан Республикасы Як 
Чишмэ муниципаль районыныц «Зирекле авыл >цирлеге» муниципаль берэмле 
Уставыныц 81 статьясына таянып, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципг 

 ̂фс йоныныц Зирекле авыл я^ирлеге башлыгы
КАРАР БИР6 -

)1Г 2019 елныц 17 ноябренэ сэгать 10.00 билгелэргэ. Зирекле авыл мэдэни
!йсртында (Ленин ур., 53 йорт) Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль район!»
I .

{Зирекле авыл ж;ирлегендэ узара салым керту мэсьэлэсе буенча Халык >цыеныны|ч 
,'беренче этабы.
2. 2019 елныц 17 ноябренэ 14.00 сэгатькэ билгелэргэ. Зирекле авыл мэдэни 
йсртында (Ленин ур., 53) Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы 
Зирекле авыл >кирлеге Зирекле авылында узара салым керту мэсьэлэсе буенча Халык 
я^еныныц икенче этабы.
3. Зирекле авылында халык >цыенын уткеру очен исемлекне сайлау тертибе замам 
6i-лгелерге тиеш.
4. Гражданнар >цыенын уткэру Иэм оештыру Татарстан Республикасы Яца Чиш1 
муниципаль районы Зирекле авыл >цирлеге башлыгы Иэм башкарма комите; 
тарафыннан тээмин ителэ.
5. Гражданнар >цыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
^Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Зирекле авыл >кирле 
;территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булмаган кешедэн 2020 елд 
5Q0 сум кулэмендэ узара салым кертугэ, студентлардан Иэм алынган акчаларны >кирл 
эпэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен >Цирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итуг 
яшбэругэ ж,ибэрудэн тыш.сез 2020 елда 500 сум кулэмендэ узара салым керту белэн 
килешэсезме?:
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-'!$шхоз, 1 Май, бакча, Татарстан урамнарына вак таш ж;эю (сатып алу, ташу, вак тш 
|ж;€»ю, килешу буенча эш ечен тулэу);
-;юлларны кардан чистарту;
- >^эйге вакытта территорияне чабу (ягулык-майлау материаллары, запас частьлэр саты: 
агу, килешу буенча эш ечен тулэу;

“Эйе" “Юк
6.1 блеге карарны «Интернет» мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталы» http://pravo.tatarstan.ru 
мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ, Яда Чишмэ муниципаль районыныц рэсм]^ 
сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru/,Татарстан Республикасы Яда
муниципаль районыныц Зирекле авылы >кирлегенец Ерыкпы авылы 
ст
ба стырып чыгарырга (халыкка >киткерергэ)
7. блеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ

Та тарстан Республикасы 
Яца Чишмэ муниципаль районы 
Зирекле авыл >кирлеге башлыгы >К.Г. Гэйфетдинов

http://pravo.tatarstan.ru
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/,%d0%a2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd

