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Татарстан Республикасы Мlамадыш муниципаль районы Урманчь1 авыл

щирлегенец Кама урман ху?цалыгы авылында гражданнарныц yзара салым
акч€u]арын kepTy haM алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар

щыенын билгелэу турында

(Россия Федерациясендэ }кирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында))гы 2003 елныц б октябрендоге 1Зl-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.|, 56 статьясы, ((Татарстан Республикасында щирле

Yзидарэ турында)) гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статьясы, ((Татарстан Республикасы N4амадыш
муниципаJIь районыныц Урманчы авыл п{ирлеге муниципаль берэмлеге"
Уставыныц 23 статьясы нигезендо карар бирэм :

1. Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Кама урман
ху)цалыгы авылы бинасы, Узэк урамы, 54а йорт адресы буенча 2019 елныц
22 ноябрендэ сэгать 10:00 дэ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль

раЙоны Урманчы авыл )цирлегенец Кама урман ху)цалыгы авылы yзара
саJIым кертy мэсьалэсе буенча гражданнар х(ыенын билгелэргэ.
2. Гражданнар х(ыенына чыгарыла торган мэсьэлоне расларга:

"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
}r(ирлегенец Урманчы торак пункты территориясенда яшэy урыны буенча
теркэлган балиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инвалидлар, Боек Ватан
сугышы hэм харби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында
hэм хэрби хэрэкотлэрда катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы
гаилэлэр, кондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт итyчелэрдэн капа, 2020 елда 300 сум кyлэменда yзара салым
кертелYга hэм ул акчаJIарны тубэндэге жирле эhэмияттаге мэсьэлолэрне хэл итY
очен тотылуына сез ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Кама урман хужалыгы авылында х(ирле
аhамиятле юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;



- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы
РеМОНТ, УРаМ ЯКТЫРТКЫЧЛаРЫНЫЦ ЛаМПОЧКаЛаРЫН аЛЫШТЫРУ, КИЛеШY
буенча эшлер очен тулау).
- Кама урман ху)цhлыгы авылын су белан таэмин итy челтарларен
ремонтлау (материаллар сатып алуоторбалар алыштыруrкилешу буенча
эшI очен тулау)

4. Олеге карарны кабул иткэннэн соц З кон эчендэ муниципаль берэмлек
Советыныц мэгълyмат стендларында, Мамадыш муниципалъ районы
mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы хокукый моьлyмат
рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.

5. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

( еИЕ)

З. Татарстан Республикасы Мамадыш
авыл )цирлеге башкарма комитетына Кама
гражданнар )*(ыенын оештыруньi haM уздыруны

Татарстан Республикасы
МIамадыш мун иципаль районы
Урманчы авыл }цирлеге башлыгы:

(IOK).

муниципzLть районы Урманчы
урман ху)цалыгы авылында
йоклэргэ .
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