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Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл
П{ИРЛеГеНеЦ ЗУр ТТТыя авылында гражданнарныц yзара саJIым акчаларын KepTy

hэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар я{ыенын билгелау
турында

((Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында>гы 200З елныц б октябрендаге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.|, 56 статьясы, ((Татарстан Республикасында }цирле

Yзидарэ турында)) гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц З5 статьясы, ((Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль раЙоныныц Коек Ерыкса авыл х{ирлеге муниципаль берамлеге"
Уставыныц 2З статьясы нигезенда карар бирэм :

1. Татарстан Республикасы, N4амадыш муниципаль районы, Зур lТТыя

авылы, Щавыдов, 4За йорт адресы буенча урнашкан Зур Шыя авылы клубында
2019 елныц 19нчы ноябрендэ сегать 15.00 дэ Татарстан Республикасы
N4амадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл жирлегенец Зур Шыя авылы
торак пунктында yзара салым kepTy мэсъалесе буенча гражданнар я{ыенын
билгелэргэ. .
2. Грая<даннар х{ыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

"Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль районы Кеек Ерыкса
авыл х(ирлегенец Зур Шыя торак пункты территориясендэ яшэy урыны буенча
терколгон балиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инваJIидлар, Боек Ватан
сугышы hэм харби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында
hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы
гаилелэр, кондезге булектэ белем алузы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт итyчелэрдон кала,2020 елда 400 сум кyлэменде yзара салым
кертелyгэ hэм ул акчаларны тубэндэге щирле эhэмияттоге мэсьэпалэрне хэл итy
очен тотылуына сез ризамы:

-Щавыдов урамындагы юлларны вак таш белэн ремонтлау (саты, -у, вак таш
я<эю);

-юлларны тигезлэу hэм кардан чистарту;

( ЭйЕ) (Юк).



3, Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль районы Коек Ерыкса
аВыл )щирлеге башкарма комитетына Зур Шыя авылында |ражданнар щыенын
оештыруны hэм уздыруны йоклэргэ .

4. Олеге карарны кабул иткеннэн соц 3 кон эчендэ муниципаль беремлек
Советыныц мэьлyмат стендларында, Мамадыш муниципаль районы
mamadysh.tatarstan.ru саЙтында, Татарстан Республикасы хокукый мегьлyмат
рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.

5. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.
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