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Карар

ль lB

татарстан Республикасы Мамадыш муницип€tль районы Урманчы авыл
х(ирлегенец Сотово авылы торак пунктында гражданнарныц yзара салым

акчаJIарын KepTY haM алардан фаЙдаJIану мосьалосе буенча гражданнар
х{ыенын билгелэу турында

((РоссиЯ Федерациясендэ )цирле Yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында)гы 200З елныц б октябрендэге 1зl-ФЗ номерлы
ФедералЬ законныЦ 25.1, 56 статьясы, ((Татарстан Республикасында )цирле
Yзидарэ турында)) гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-зрТ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц З5 статъясы, ((Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаJIь раЙоныныц Урманчы авыл }цирлеге муниципаJrь берэмлеге"
Уставыныц 23 статьясы нигезендэ карар биром :

1. Татарстан Республикасы, V[амадыш муницип€Lль районы, Сотово авылы,
УзэК урамы, 5а йорТ адресЫ буенча урнашкан ФАП бинасын да 2019 елныц
27 ноябрендэ сэгать 10:00 дэ Татарстан Республикасы Мамадыш муницип€Lль
районы Урманчы авыл х{ирлегенец Сотово авылы торак пунктында yзара
салым kepTy мэсьэласе буенча гражданнар я{ыенын билгеларгэ.
2. Гражданнар 

''ФIенына 
чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

"татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
щирлегенец Сотово торак пункты территориясендэ яшэy урыны буенча
теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инв€UIидлар, Боек Ватан
сугышы hэм харби хэрэкэтлэрдо катнашкан ветераннар, Беек Ватан сугышында
hэм хорби хэрекотлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы
гаилолэр, кондезге булектэ белем €lтучы студентлар, Россия Дрмиясе
сафларьiнда хезмЭт итYчелэРДэн каJIа:, 2020 елда 300 сум пуп.*"пдэ Yзара салым
кертелyгэ hэм ул акчаларны тубандэге яtирле оhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy
очен тотылуына сез ризамы:
- Сотово авыл жирлегенен Урманчы авылында )цирле аhамиятле
юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлеy;



- Урамнарны яктырту объектларына хезмат KypcaTy (агымдагы
алыштыру, килешyремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын

буенча эшлар очен тулау).
/

< оЙЕ>

З. Татарстан Республикасы Мамадыш
авыл щирлеге башкарма комитетына СОтово
оештыруны haM уздыруны йоклэргэ ,

(Юк).

муниципrlJIь районы Урманчы
авылында гражданнар яtыенын

4. Олеге карарны кабул иткэннэн соц З кон эчендэ муниципаJIь берэмлек
СОветыныц мэгълyмат стендларында, I\4амадыш муниципчLIIь районы
mamadysh.tatarstan.ru саЙтында, Татарстан Республикасы хокукый мэгълyмат
рэс ми п ортал ы нда (pravo.tatarstan.ru. ) сайтында урнаштыр ырга.

5. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз кочена керэ.

Татарстан Республи касы
VIамадыш муници пал ь районы
Урманчы авыл х(ирлеге башлыгы: А.Я.Ильинъ


