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татарстан Республикасы N4амадыш муниципаJIь районы Коек Ерыкса авыл

щирлегенец Иске Черкас авылында гражданнарныц yзара с€шым акчаларын

KepTy hэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар lt(ьiенын билгелэy
турында

(РоссиЯ ФедераЦиясендЭ я{ирле Yзидаро оештыруныц гомуми
принциплары турында>гы 2003 елныц б октябрендэге 1зl-ФЗ номерлы

Федераль законныц 25.|, 56 статъясы, <<Татарстан Республикасында }цирле

Yзидарэ турында)) гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-зрТ номерлы Татарстан

Республикасы Законыныц З5 статьясы, ((Татарстан Республикасы VIамадыш

муниципаль районыныц Коек Ерыкса авьш я{ирлеге муниципалъ берэмлеге"

Уставыныц 2З статъясы нигезендэ карар бирэм :

1. Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Иске Черкас

авылы, Солнечная урамы, 5а йорт адресы буенча урнашкан Иске Черкас авылы

китапханэсендэ 2019 еJIныц 20нче ноябрендэ сэгатъ 15.00 дэ Татарстан

республикасы N{амадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл щирлегенец
Иске ЧеркаС авылЫ тораК пунктыНда Yзара салыМ KepTy мэсьэлэсе буенча

гражданнар я{ыенын билгелэрга. -
2. Гражданнар х{ыенына чыгарыла торган мэсьэлане раоларга:

"Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль раЙоны Коек Ерыкса

авыЛ я(ирлегенеЦ Иске ЧеркаС тораК гIункты территориясендэ яшаY урыны
буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инвалидлар, Боек

ватан сугышы hэм харби хорэкэтлэрдо катнашкан ветераннар, Беек Ватан

сугышында hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп

балалы гаилэлэр, кондезге булектэ бел9м алучы студентлар, Россия Армиясе

сафларында хезмэТ итYчелэрдан кала,2020 елда 400 сум кYлэмендэ Yзара саJIым

кертелyгэ hэм ул акчаларны тубэндэге х{ирпе эhэмияттэге мэсьэлэпэрне хэл итy

очен тотылуына сез ризамы:

-солнечная урамындагы юлларны вак таш белэн ремонтлау (сатып алу, вак таш

жаю);
-юпларны тигезлэу hэм кардан чистарту;

< ойЕ,> (ТС)к).



з. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса
авыл )л{ирлеге башкарма комитетына Иске Черкас авылында гражданнар
я{ыенын оештыруны hэм уздыруны йокларгэ .

4. ОЛеге карарны кабул иткэннон соц З кон эчендэ муницип€tль берэмлек
Советыныц мэьлyмат стендларында, Мамадыш муницип€Lль районы
mamadysh.tatarstan.ru саЙтында, Татарстан Республикасы хокукый мэьлyмат
расми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.

5. Олеге карар басылып чыккан коненнен yз коченэ кера.

Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципалъ районы
Коек Ерыкса авыл я{ирлеге башлыгы: Ф.Р.Шэйхетдинов


