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КАРАРЫ

2019 елнын 29 октябре, №2
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атарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы ©ргэнчэ авылы, Зирекле авыд 
>кирлегендэ гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм алардан файдалану 

мэсьэлэсе буенча гражданнар ж;ыенын билгелэу турында»

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турынд 
2С03 елнын 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 стётьялар,^ 
«Татарстан Республикасында ж;ирле узидарэ турында» 2004 елнын 28 июлендэге 45-ТР 
немерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, Татарстан Республикасы Ян^5 
^ ш м э  муниципаль районынын «Зирекле авыл >кирлеге» муниципаль берэмлег 
Уставыныц 81 статьясына таянып, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципал 
рг йоныныц Зирекле авыл >цирлеге башлыгы

КАРАР БИРЭ
2019 елнын 16 ноябренэ сэгать 10.00 билгелэргэ ©ргэнчэ авыл клубында (Узэк ур 

24) Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы Зирекле авыл >кирлеге! 
©ргэнчэ авылында узара салым керту мэбьэлэсе буенча гражданнар ж;ыены.
2. | Гражданнар ж;ыенын уткэру Иэм оештыру Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районы Зирекле авыл >кирлеге башлыгы Иэм башкарма комите' 
тарафыннан тээмин ителэ.
3. Гражданнар >цыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районынын Зирекле авыл >кирлеге ; 
©ргэнчэ авылы территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hap балигъ булмаган 
кешедэн 2020 елда 500 сум кулэмендэ узара салым кертугэ, студентлардан Иэм алынган 
дкчаларны Ургенча авылында тубэндэге эшлэрне башкару буенча >кирле эйэмияткэ ия 
1мэсьэлэлэрне хэл итугэ х^ибэрудэн тыш, килешэсезме?:
- юлларны кардан чистарту;
- х(эйге вакытта территорияне чабу (ягулык-майлау материаллары, запас частьлэр сатып
алу, килешу буенча эш ечен тулэу); ! j
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6.| Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан; 
Республикасы хокукый мэгълуматынын рэсми порталы» http://pravo.tatarstan.riu! 
мбгълумат-телекоммуникация челтэрендэ, Яна Чишмэ муниципаль районынын расм|| 
сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru/,Татарстан Республикасы Яна Чишмэ
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муниципаль районыныц Зирекле авылы >кирлегенец ©ргэнчэ авылы мэгълумат 
стендларында басма этаплары уздыру ддтасына кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча 
бастырып чыгарырга (халыкка ж;иткерергэ).
7. блеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
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