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татарстан Республикасы Мамадыш муниципаJIь районы Урманчы авыл

я{ирлегенец ltанлек совхозы поселогы торак пунктында гражданнарныц

Yзара саJIыМ акчаJIарЫн KepTy haM алардан фаЙдалану мэсьэлэсе буенча

гражданнар )r{ыенын бипгелэy турында

(Россия Федерациясендэ )цирле Yзидарэ оештыруныц гомуми

принциплары турында)гы 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы

Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, ((Татарстан Республикасында щирле

Yзидаре турында>) гы 20о4 елныц 28 июлендэге 45-зрТ номерлы Татарстан

республикасы Законыныц З5 статьясы, ((татарстан Республикасы Тиамадыш

муниципалЬ раЙоныныц Урманчы авыл щирлеге муниципаль берэмлеге"

Уставыныц 23 статьясы нигезендо карар бирам :

1. Татарстан Республикасы:, Мамадыш муниципаJIь раЙоны, Х(анлек

совхозы поселогы, Ленин урамы, 4а йорт адресы буенча урнашкан Ж{анлек

совхозы поселогы авыл клубы бинасында 2019 елныц 21 ноябрендэ сэгать

10:00 дЭ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаJlь районы Урманчы

авыл }кирлегенец ltанлек совхозы поселогы торак пунктында yзара салпым

kepTy мэсьэлосе буенча гражданнар )цыенын билгелэргэ.
2. Гражданнар п(ыенына чыгарыла торган мэсьэлене расларга:

"татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл

жирлегенеЦ УрманчЫ тораК пункты территориясендэ яшэy урыны буенча

теркалгэн балиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инвалидлар', Боек Ватан

сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында
haM хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы

гаилэлэр, кондезге булектэ белем аJIучы студентлар, Россия Армиясе

сафпарында хезмэт итYчелэРДэн каJIа, 2020 елда З00 сум кYлемендэ Yзара саJIым

кертелyгэ haM ул акчаJIарны тyбэндэге щирле эhэмияттэге масьэлэлэрне хэл итy

очен тотылуына сез ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Щанлек совхозы поселогында }цирле

аhамиятле юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;



f

УрамнарнЫ яктырту объектларына хезмат кYрсатy (агыйдагы

/ ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешy

буенча эшлар очен тулау).
Ж(онлек совхозы поселогын су белон таэмин итY челТэрлареН ремонтлаУ

(материаллар сатilп алуоторбалар алыштыру,килешу буенча эш очен

тулау)
< ойЕ> (IoK),

3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы

авыл х{ирлеге башкарма комитетына Щанлек совхозы поселогЫ гражданнаР

)цыенын оештыруны hэм уздыруны йоклэрга ,

4. Элеге карарны кабул иткэннэн соц 3 кон эчендэ муниципаль берэмлек

СоветыныЦ мэгълYмаТ стендлаРында, Мамадыш муниципаль районы

mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан РеспубJIикасы хокукый мэьлyмат

расми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.
5. Элеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ кера.

Татарстан Республи касы
IVIамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл щирлеге башлыгы: А.Я.Ильин


