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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05Л 1.2019

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Тетвель авыл жцрлеге Чемодур торак 
пунктында гражданнарныц узара салым 
акчаларын керту Ьэм алардан файдалану 
мэсьэлэсе буенча гражданнар ж;ыенын билгелэу 
турында

КАРАР
№4

«Россия Федерациясендэ жирле узиДаРэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3 Федераль законный 25.1, 56 
статьясы, «Татарстан Республикасында ж;ирле узидарэ турында» 28.07.2004 
ел №45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ, 
Азнакай муниципаль районы Чемодур авыл жирлеге Уставы белэн, карар 
чыгарам:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Чемодурово авыл жирлеге Тетвель торак пунктында Телэче авылында 
теркэлгэн Ьэм дала урамы буенча 1-17 , Заречная урамы 1-5 йорт адресы 
буенча сайлау хокукына ия гражданнар очен узара салым керту мэсьэлэсе 
буенча гражданнар жыенын 2019 елныц 15 ноябрендэ 10 сэгать 00 минутка 
билгелэргэ.

2. Билгелэу:
-  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чемодурово 

авыл жирлеге Тетвель авыл жирлегендэ узара салым керту мэсьэлэсе буенча

mailto:Chmd.Azn@tatar.ru


халык жыенын оештыручы-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Чемодурово авыл жирлеге башкарма комитеты;
- гражданнар жыенын уздыру вакыты-2019 елныц 15 ноябре 10.00 сэгатьтэн 
11: 00 сэгатькэ кадэр;

- халык жыенын уткэру урыны-Тетвель авылы, Степная урамы, 12 .

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чемодурово авыл 
жирлеге башкарма комитетына тэкъдим итэргэ:

-2019 елныц 5 ноябреннэн дэ соцга калмыйча Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Чемодурово авыл жирлеге Башкарма 
комитетында гражданнар жыены карарына чыгарыла торган материаллар 
белэн танышу хокукын гражданнар га тубэндэге адрес буенча бирергэ: 
Степная ур., 12.;

- Яца материал-ны узлэштеру Дэреслек, сузлек белэн эш итэ белу, танып 
белу активлыгын устеру уку эшчэнлеген оештыра белу.;

- гражданнар жыенына мэгьлумати материаллар эзерлэу;

- Тетвель авылы халкына массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм 
гражданнарныц жыены турында башка ысуллар белэн хэбэр итэргэ.

4.Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

"Сез 2020 елда Чемодурово авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны 
буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган, Боек Ватан сугышы ветераннары Ьэм 
анда катнашучылар, Боек Ватан сугышында катнашучыларныц тол 
хатыннары, кондезге уку формасы буенча укучы студентларныц 300 сум 
кулэмендэ узара салым кертугэ риза буласызмы?:

- булэк, сувенир продукциясе сатып алу, «Сабантуй», «Халыкара олкэннэр 
коне», «Яца ел " бэйрэм чараларын уткэру буенча хезмэт курсэту;»;

- Тетвель авылында улэн чаптыру, чуп жыю хезмэтлэре;

- Тетвель авылында юлларны кардан чистарту ;

- Тетвель авылында колонка Ьэм гидрантлар сатып алу Ьэм урнаштыру.

е й Е  юк».
2. Олеге карар халыкка урнаштыру юлы белэн халыкка игълан ителергэ

тиеш:



- Татарстан Республикасы Азнакай муниципань районы Чемодурово 
авыл жирлегенец, тубэндэге адрес буенча урнашкан мэгълумат стендлары;:'

ТР, Азнакай муниципаль районы, Чемодур авылы, Узэк ур., 4а;
ТР, Азнакай муниципаль районы, Чемодур авылы, Яшьлэр ур., 20а;
- Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында 

тубэндэге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru,
- Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Татарстан 

Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталында «Интернет» 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: 
http://aznakaevo.tatarstan.ru.
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