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Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл
х(ирлегенец Каргалы авылында гражданнарныц yзара саJIым акчаларын I(epTy

hэм алардан файдалану мэсьолэсе буенча гражданнар х{ыенын билгелэу
турында

((Россия Федерациясенде я{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында))гы 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, <<Татарстан Республикасында щирле
Yзидаре турында)> гы 2004 елныц 28 июлендаге 45-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законьтныц З5 статьясы, <<Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районыныц Коек Ерыкса авыл rttирлеге муниципаль берэмлеге"
Уставыныц 2З статьясы нигезендэ карар бирэм :

1. Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Каргалы
авылы, 1нче VIай урамында урнашкан 8нче йорт янында 2019 елныц 19нчы
ноябрендэ сэгать 1З.00 дэ Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль

районы Коек Ерыкса авыл п{ирлегенец Каргалы авылы торак пунктында yзара
салым кертy мэсьэлэсе буенча гражданнар я{ыенын билгелэргэ.
2. Гражданнар я{ыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

"Татарстан Республикасы l\4амадыш муницип€IJIь районы Кеек Ерыкса
авыл я{ирлегенец Каргалы торак пункты территориясендэ яшэy урыны буенча
теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инвалидлар, Боек Ватан
сугышы hэм хэрби хэрэкэтлердэ катнашкан ветераннар, Беек Ватан сугышында
haM хэрби харэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы
гаилэлор, кондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмат итyчелэрдан кала,202Q елда 400 сум кyлемендэ yзара саJIым
кертелyга hэм ул акчаларны тубэндаге п{ирле аhомияттэге мэсьэлелэрне хэл итy
очен тотылуына сез ризамы:

-юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту;

( еИЕ> (IOK).



З. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса
авыл )цирлеге башкарма комитетына Каргалы авылында гражданнар яtыенын
оештыруны hэм уздыруны йоклэргэ .

4. Олеге карарны кабул иткэннон соц 3 кон эченде мунициlr€Lль берамлек
Советыныц мэгълyмат стендларында, Мамадыш муниципаль районы
mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы хокукый могълyмат

рэсми порталында (pravo. tatarstan. ru. ) сайтында урнаштырырга.
5. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Татарстан Республикасы
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