
Татарстан Республикасы Мамадыш мунпципаль районы
сон авыл л(ирлеге муниципаль берэмлеге гражданнар л(ыепы карары

(кАрАр)
от <<09>> ноябрь 2019 г. J\b 1

Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл щпрлеге составына керyче

Урта Сон авылында граэIýданнар )цыеЕы нотищолоре турында

<<Россия Федерациясендэ х(ирле Yзидарэ принциплары чфындa>)гы 6
октябрь, 2003 ел, 131_ФЗ санлы Федера.гlъ законныц 25.|,56 нчы маддэлэре,
"Татарстан Ресгrубликасында щирле Yзидарэ ryрында"гы 28 июль, 2а04.о, 45-
зрт санлы Татарстан Ресгryбликасы законыныц 35 нче маддэсе, <<татарстан
ресгryбликасы Маrvrадыш муниципапь районы Сон авыл жирлеге муницип€tль
берэмлеге>> Уставыныц 23 СТ., Мамадыш муниципагrь районы Сон авыл
щирлегенец Урта Сон авылында 20119 елныц 9 ноябрендэ узган yзара сапым
акч€шарын куллану hэм керту буенча тубандэге сорау буенча |ражданнар
щыены беркетмасе нигезендэ:

"татарстан Ресгryбликасы Мам4дыш муниципалъ районы Сон авыл
х{ирлегенец Урта Сон торак гý/нкты территориrIсендэ яшэy урыны буенча
теркэлгэн балиь булган цр€l)кданнарга, 1 hэм 2 группа инв€lпидлар, Беек Ватан
сугышы haM хэрби хэрэкэтлардэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан с)гышында
hэм харби хэрэкатлэрдэ катнапIканнарныц тол хатыннары, кyп балшrы
гаилэлэр, кондезге булектэ белем аlry.iы студентлар, Россия Дрмиясе
сафларында хезМэт ицчеЛэрдэн к€шIа, 2020 елда 700 сум кYлэмендэ Yзара салым
кертелiтэ hэм ул акч€rпарны тубэндэге х(ирле эhэмияттэге мэсъэлэлэрне хэл итy
очен тотыJýшна сез риз€tмы:

- Урта Сон тораК tý/нктында Г.Тукай ураллына, К.Маркс )P€lIvfыHa вак таш
щэю (алып кайry, щэю, килешi.буенча тyлэy);

- Урта СоН авылЫ зиратЫ коймасыН тотУ ( матерИ€lпын €}лып кайry,
урнаштыру, килешi, буенча тyлэy)
- Урта Сон торак Гý/нктындагы юлларны тигезлаy hэм кардан чистарту.

(( оиЕ> (Юк).
гражданнар щыены Еэтищалэре турындагы беркетмэ нигезендэ :

сайлаУ хокукына ия булган хФIенда катнашцruылар исемлегенэ |69 кеше
кертелгэн;
хЕlпык х(ыеЕында тавыш бирудэ катнашýлылар саны: 102 кеше;

хагrык щыенында катнапццыларныц ачык тавыш бирy нэтих(элэре
тубэндэгечэ буленде:
<<Ойе> 102 кеше тавыш бирде;
<<Юк>> 0 кеше тавыш бирде;



Бэян ителгэннардэн чыгып, хапык щыены КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. Гражданнарныц yзара сапым акч€rпарын кертy hэм а;rардан файдаJIаIту
Мэсьаласе буенча Мамадыш муниципаль раЙоны Сон авыл щирлегенец Урта
сон авылында узган халык жыенын - уздырыпган, нэтищэлэре - дорес, дип
танырга.

2. Маrrладыш муницип€tпь районы Сон авыл щирлегенец Утра Сон
авылында тубэндэге сорау буенча узган грalкданнар щщены карарын кабул
ителгэн дип танырга:

"Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципaль районы Сон авыл
х(ирлегенец Урта Сон торак rц.нкты территориясендэ яшаy урыны буенча
теркэлгэн балиь булган цражданнаргq 1 hэм 2 группа инв€lлидлар, Боек Ватан
сУгышы hэм хэрби харакэтлэрдэ катнаIтткан ветераннар, Беек Ватан сугышында
hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп ба.палы
гаилэлэр, кондезге булекта белем аrгrш студентлар, Россия Дрмиясе
сафларында хеЗмат ицчелэрдэн капа, 2020 елда 700 сулл кyлэмендэ yзара сапым
КеРТелiтэ hэм Ул акч€lларны тубэндэге щирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy
очен тотыJцБIна сез риза]\,Iы:

- Урта Сон торак rц.нктында Г.Тукай урамына, К.Маркс ур€tмына вак таш
)цэю (алып кайry, щэю, килешy буенча тyлэy);

- Урта Сон авылы зираты коймасын тоту ( материапын €lлып кайry,
урнаштыру, килешi, буенча тулэу)

- Урта Сон торак гryнктындагы юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту.

з. олеге карарны авыл щирлегенец мэгьлyмат стендларында, Мамадыш
муниципапъ районы mEtmadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Ресгryбликасы
хокукыЙ мэгьлiмат рэсми порт€tпында фravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн хЕtлыкка )IФткерергэ.
4. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль районы Сон
авыл щирлеге башлыгына Татарстан РесгryбликасЫ муниципапь норматив
хокукый актлары Регистрына кертy очен щибарерга.

Башлык,
Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл х(ирлеге
Советы рэисе М.Ф.Сэлэхов

(имзаныц расшифровкасы)
-al о/

(имза


