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татарстан Республикасы Мамадыш муниципаJIь районы Урманчы авыл

)цирлегенец Новый поселогы торак пунктында гражданнарныц Yзара саJIым

акчаларын KepTy hэм алардан файдаJIану мосьэлэсе буенча гражДаННаР

){(ыенын билгелэу турында

((Россия Федерациясендэ щирле Yзидара оештыруныц гомуми
принциплары турында)гы 200З елныц б октябрендэге 1З t-ФЗ НОМеРЛЫ

Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, (Татарстан РеспубликасыНда я(ирле

Yзидаро турында)) гы 2004 елныц 2В июлендэге 45-зрТ номерлы Татарстан

Республикасы Законыныц З5 статьясы, ((Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль раЙоныныц Урманчы авыл )цирлеге муниципаJIь берэмлеге"

Уставыныц 23 статьясы нигезендэ карар бирэм :

l. Татарстан Республикасы, I\4амадыш муниципаllь раЙоны, НОВЫЙ

поселогЫ, КаенлЫ урамы) 16а йорт адресы буенча урнашкан авыл клубы

бинасында2019 елныц 25 ноябрендэ сэгать 10:00 дэ Татарстан РеспубJIиКаСЫ

N4амадыш мунициПаль районы Урманчы авыл я(ирлегенец Новый поселогы

торак пунктында Yзара са_пым кертY мэсьелэсе буенча гражДанНаР П(ЫеНЫН

билгелэргэ.
2. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

"Татарстан Республикасы lVIамадыш муниципаль районы Урманчы аВЫЛ

жирлегенец Новый поселогы торак пункты территориясендэ яшэy урыны
буенча терколгэн балиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инваJIидлар, Боек
Ватан сугышы haM хэрби хэрекэтлэрда катнашкан ветераннар, Боек ВаТан

сугышында hэм хэрби хэрэкэтлэрдо катнашканнарныц тол хатыннары, КyП

балалы гаилэлэр, кондезге булекта белем аJIучы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт итyчелэрдэн каJIа, 2020 елда 300 сум кyлэмендэ yзара салЬlМ

кертелyгэ hэм ул акчапарны тубэндэге х{ирле эhэмияттэге мэсьэлэларне хэЛ ИТY

очен тотылуына сез ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Новый поселогы )цирле аhамиятле юЛЛаРНЫ
кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;



- Урамнарны яктырту объектларына хезмат

ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын
буенча эшлар очен тулау).

кyрсатy (агымдагы
алыштыру, килешy

< еЙЕ> 
' (IOK).

з. ТатарстаН РеспублИкасЫ 1\4амадыШ мунициПаль районы Урманчы

авыл щирлеге башкарма комитетына Новый поселогында гражданнар жыенын

оештыруны hэм уздыруны йоклэргэ .

4. олеге карарны кабул иткэннэн соц 3 кон эченда муниципалъ берэмлек

Советыныц мэьлYмат стендларында, Мамадыш муниципаIIь районы

mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы хокукый магълyмат

ресмИ портаJIында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.
5. олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Татарстан Республикасы
Мамадыш муници гrаль районы


