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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнарньщ узара салым акчаларын керту Ьэм алардан 

файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар жыеннарын билгелэу турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-03 номерлы Федераль законыныц 25.1 
Ьэм 56 статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 
елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 
статьясы, Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл жирлеге Уставыныц 22 
статьясы нигезендэ КАР АР БИРЭМ:

1. Надеждино авыл жирлегендэ тубэндэге торак пунктларда узара салым керту 
мэсьэлэсе буенча халык жыеннарын билгелэргэ:

1.1. Аркатау авылында. 2019 елныц 24 ноябрендэ 10 сэгать 00 минутта 1 Май 
урамындагы чиркэу янында гражданнар жыенын уткэрергэ:

Гражданнар жыенына чыгарыла торган тубэндэге мэсьэлэне расларга:
«Сез, 2020 елда Надеждино авыл жирлеге Аркатау торак пункты 

территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 500 сум 
кулэмендэ узара салым кертугэ, 1 торкем инвалидларны, 2 теркем эшлэмэуче 
инвалидларны, Чернобыль АЭСы калдыкларын бетерудэ катнашучыларны бер 
тапкыр бирелэ торган тулэулэрдэн (узара салымнан) азат итеп, Ьэм жирле эЬэмияткэ 
ия мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны алдагы эшлэрне башкару очен тотылу 
белэн килешэсезме?:

- гомуми файдаланудагы урыннарны тозеклэндеру
«РИЗА» «КАРШЫ».

1.2. Урта Ия авылында. 2019 елныц 30 ноябрендэ 14 сэгать 00 минутта 
Комаров урамы буенча 13 номерлы йорт янында гражданнар жыенын уткэрергэ.

Гражданнар жыенына чыгарыла торган тубэндэге мэсьэлэне расларга:
«Сез, 2020 елда Надеждино авыл жирлеге Урта Ия торак пункты 

территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 500 сум 
кулэмендэ узара салым кертугэ, 1 теркем инвалидларны, 2 теркем эшлэмэуче 
инвалидларны, Чернобыль АЭСы калдыкларын бетерудэ катнашучыларны бер 
тапкыр бирелэ торган тулэулэрдэн (узара салымнан) азат итеп, Ьэм жирле эЬэмияткэ 
ия мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны алдагы эшлэрне башкару ечен тотылу 
белэн килешэсезме?:

- гомуми файдаланудагы урыннарны тезеклэндеру
«РИЗА» «КАРШЫ».

1.3. Надеждино авылында. Халык ж;ыенын ике этапта уздырырга:



- гражданнар щленынын, беренче этабы 2019 елньщ 6 декабрендэ 14 сэгать 00 
минутта Мэктэп урамы, 3 йорт адресы буенча урнашкан авыл мэдэният йорты 
бинасында уткэрергэ. Гражданнар жыенында катнашучылар исемлегенэ Мэктэп, 
Яца урамнары йортлары буенча теркэлгэн кешелэрне кертергэ;

- гражданнар жыеныныц икенче этабы 2019 елньщ 7 декабрендэ 14 сэгать 00 
минутта Мэктэп урамы, 3 йорт адресы буенча урнашкан авыл мэдэният йорты 
бинасында уткэрергэ. Гражданнар жыенында катнашучылар исемлегенэ 
Космонавтлар, Яшьлэр урамнары йортлары буенча теркэлгэн кешелэрне кертергэ;

Гражданнар жыенына чыгарыла торган тубэндэге мэсьэлэне расларга:
«Сез, 2020 елда Надеждино авыл ж;ирлеге Надеждино торак пункты 

территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 500 сум 
кулэмендэ узаРа салым кертугэ, 1 группа инвалидларны, эшлэмэуче 2 группа 
инвалидларны, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц тол хатыннарын, сугыш 
хэрэкэтлэрендэ катнашучыларны, биш Ьэм аннан да кубрэк балалары булган куп 
балалы гаилэлэрне бер тапкыр бирелэ торган тулэулэрдэн (узара салымнан) азат 
итеп, Ьэм щ ф ле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны алдагы 
эшлэрне башкару очен тотылу белэн килешэсезме?:

- авыл эчендэге юлларны ремонтлау

2. Элеге карарны «Вперед» («Алга») газетасында, Татарстан Республикасы 
хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru), Питрэч 
муниципаль районыньщ рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) Ьэм Надеждино 
авыл жирлегенец мэгълумат стендларында бастырып чыгарырга (игълан итэргэ).

3. Элеге карар рэсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгэн) коненнэн уз 
коченэ керэ.

«РИЗА» «КАРШЫ».

Питрэч муниципаль районь 
Надеждино авыл жирлеге б И.З. Галэветдинов
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