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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                            КАРАР 

№ 4                                                                     11 ноябрь 2019 ел  

        

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл җирлеге 

Осинники торак пунктында гражданнарның 

үзара салым акчаларын кертү һәм алардан 

файдалану мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыенын билгеләү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле 

үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 35 статьясы, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Осинники авыл җирлеге Уставы нигезендә 

карар бирәм:  

1. 2019 елның 22 ноябрендә 13 сәгать 00 минутка Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге 

торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыены 

билгеләргә.  

2. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга:  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники 

авыл җирлеге Осинники авыл җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча 

теркәлгән һәр балигъ булмаган кешедән, ташламалы категорияләрдән тыш 

(беренче тӛркем инвалидлары, Бӛек Ватан сугышында катнашучылар, биш 

һәм аннан күбрәк балигъ булмаган балалары булган күп балалы гаиләләр, 

кӛндезге формада укучы студентлар) 2020 елда үзара салым кертергә 

килешәсезме?), һәм алдагы эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия 

мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны юнәлтү турында:  

- җирлек торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларына карата юл эшчәнлеге;  

- оештыру ритуаль хезмәтләр һәм карап тоту урыннар күмү:         



 

« ӚЧЕН»         «КАРШЫ» 

 2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә:  

- Осинники п., Молодежная ур., 9А йорт (административ бина);  

- Осинники п., Лесная ур., 2 йорт (Осинники авылы мәдәният йорты),  

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә кабул ителгән кӛннән 5 (биш) кӛн эчендә 

урнаштырырга кирәк.  

3. Әлеге карар халыкка игълан ителгән (басылып чыккан) кӛненнән үз 

кӛченә керә.  

 

 

Осинники авыл җирлеге башлыгы  

Кама Тамагы муниципаль районы                                             А. Х. Сәгъдиев 

 


