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Карар

05.1 1 .2019 г.

татарстан Республикасы Мамадыш муниципапъ районы Коек Ерыкса авыл

оl"рп".a"ец Малмыжка авылында гражданнарныц yзара салым акчаларын

KepTy hэм алардан файдалану масьэлэсе буенча гражданнар п{ыенын билгелэу

турында

(Россия Федерациясендэ я{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми

принциПларЫ .гур"rrrдuu.u' 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы

Федераль законныц 25.!, 56 статъясы, <Татарстан Республикасында п{ирле

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

в..rrуЪп"пu.", законыныц з5 статьясы, <татарстан республикасы мамадыш

мунициrTалъ районыныц Коек Ерыкса авыл }кирпеге муниципаль берэмJIеге"

Уставыныц 23 статьясы нигезендэ карар бирэм :

1. Татарстан Республикасы, VIамадыш муниципаль районы, УIалмыжка

аВыЛы'СоветУрu'u',28йортаДресыбУенчаУрнашканМалмыЖкааВылы
клубында 2о|-9 елныц 21нче ноябрендэ сэгать 12,00 дэ Татарстан

реъпубликасы Мамадъiш муниципалъ районы Кеек Ерыкса авыл п(ирлегенец

N4алмыжка авылы торак пунктында Yзара салым KepTy мэсьэласе буенча

гражданнар х{ыенын билгелэргэ, ,
2.ГражданНарп{ыенынаЧЫГарыЛаТорГанМэсъЭЛэНерасларГа:

"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы Коек Ерыкса

авыл }цирпегенец Иске Черкас торак пункты территориясендэ яшэy урыны

буенча теркэлгэн балиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инваJIидJIар, Боек

ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан

.у.u,aur"да hэм харби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп

балалы гаилэлэр, оurrд...е булект" O"n9t',o алучы студентлар, Россия Армиясе

сафларьiнда хезмэТ итYчелэрдэн кала,2020 елда 400 сум кYлэмендэ Yзара салым

*.рr.пу.э hэМ yn u*.ruПарнЫ тубэндэГе х{ирпе эhэмияттэге мэсьэлелэрне хэл итY

очен тотылуына сез ризамы:

-юлларны тигезлэу hэм кардан чистарту;

-N{алмыжкаТоракПУнкТынДаКировУраМынДаГысУбелэнТаЭМиниТY
челтэрлэр., р.*онтлау (иске суYткэргеч торбаларын алмаштыру),

постановление
м16

( оЙЕ) (Юк).



З. Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль районы Коек Ерыкса
аВыл )цирЛеге башкарма комитетына Малмыжка авылында гражданнар
я{ыенын оештыруны hэм уздыруны йоклэрга .

4. Олеге карарны кабул иткэннэн соц 3 кон эчендэ муниципzLль берамлек
Советыныц мэгълyмат стендларында, Мамадыш муниципаJIь районы
mamadysh.tatarstan.ru саЙтында, Татарстан Республикасы хокукый мэьлyмат
расми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.

5. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз кочена керэ.

Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы
Кеек Еръiкса авыл }цирлеге башлыгы: -., 5:i .'i
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