
Татарстан Республикасы Мамадыш мунпцппаль районы
Сон авыл щирлеге мунпципаль берэмлеге граlцданнар щыены карары

(кАрАр)
от <<09>> ноябрь 2019 г. Ns2

Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл fl(прлеге составына керyче

Кече Сон авылында граэцданнар щыены нети)цэлере турында

<<Россия Федерациясендэ щирле yзидара принциплары чфындa>)гы 6
октябрь,2003 ел, 131-ФЗ санлы Федерапь законныц 25.1,56 нчы маддэлэре,
"Татарстан Ресгryбликасында щирле yзидарэ турында"гы 28 июль, 2004 ел, 45-
ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыныц 35 HEIe маддэсе, <<Татарстан
Ресгryбликасы Мамадыш муниципшlь районы Сон авыл щирлеге муницип€}ль
берамлеге>> Уставыныц 2З ст., Малладыш муниципа.гlь районы Сон авыл
щирлегенец Кече Сон авылында 20t9.елныц 9 ноябрендэ узган yзара са"пым
акчапарын I(yJmaнy hэм керту буенча тубэндэге сорау буенча цражданнар
жыены беркетмасе нигезендэ:

"Татарстан Ресrryбликасы Мамадыш муниципапь районы Сон авыл
хqирлегенец Кече Сон торак rý{нкты территора[сендэ яшэy урыны буенча
теркэлгэн багrиь булган гр€l)кданнарга, 1 hэм 2 группа инвЕlпидлар, Боек Ватан
сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында
hэм хэрби харэкэтлардэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп бапалы
гаилалар, кондезге булекта белем аItrIЫ студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт итгIелэрдэн капа, 2020 елда 1500 сум кyлэмендэ yзара
с€lлым кертеJItтэ hэм ул акчаларны тубандэге щирле эhэмияттэге масьэлэлэрне
хэл итY очен тотьLIryына сез ризамы:

- КеЧе СОН Торак гý/нктында Гагарин урамынц Яруллин урамыннан кече сон
зиратына кадэр юлга вак таш щэю (алып кайry, шэю, килешi.буенча тулэу);

- Кече Сон авылында Совет ур€tмына балалар мэйданчыгы аJIып кайтып
урнаштыру;

- Кече Сон торак гIунктындагы юлларны тигезлаy hэм кардан чистарту.

( Ofu> (Юк).
Гражданнар щыены нэтищелэре цlрындагы беркетмэ нигезендэ:

сайлау хокукына ия булган щыенда катнапцлылар исемлегенэ 2З8
кертелгэн;
х€lлык хФIенында тавыш бирудэ катнашучылар саны: |34 кеше;

Халык щыенында катнашуIыларныц ачык тавыш б"рy нэтих(элэре
тубэндэгечэ буленде:
<Ойе> 134 кеше тавыш б"рд.;
<Юк>> 0 кеше тавыш бирде;



Бэян ителгэннэрдэн чыгып, х€lпык )цыены КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. ГРаЖданнарныц yзара салым акчапарын кертy hэм шlардан файдалаIту
МЭСьЭлЭСе бУенча Мамадыш муниципаль раЙоны Сон авьuI щирлегенец Кече
сон авылында узган халык щыенын - уздырьшган, нэтищэлэре - дорес, дип
танырга.

2. Мама,дыш муниципалъ районы Сон авыл )цирлегенец Кече Сон
авылында тубэндаге сорау буенча узган Iр€Dкданнар r{ыены карарын кабул
ителган дип танырга:

"Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципапь районы Сон авыл
щирлегенец Кече Сон торак гryнкты территориясендэ яшэy урыны буенча
Теркэлгэн бшrигъ булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инв€lлидлар, Боек Ватан
СУГышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Беек Ватан сугышында
hэм харби хэрэкэтлэрдэ катнапrканнарныц тол хатыннары, кyп бапалы
гаилэлэр, кондезге булектэ белем агучы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмет ицчелэрдэн каJIа, 2020 елда 1500 ср( кyлэмендэ yзара
С€lлыМ КеРТелiтэ hэм ул акч€rпарны тубэт.тдэге хqирле эhэмияттеге мэсьэлэларне
хэл итY очен тотыJryына сез риз€tмы:

- Кече Сон торак пунктында Гагариi урамына, Яруллин )рамыЕнан Кече Сон
зиратына кадэр юлга вак таш щаю (аlrып кайry, ЩЭЮ, кипешY.буенча тyлэy);

- Кече Сон авылында Совет ж)амына балалар мэйданчыгы апып кайтып
урнаштыру;

- КеЧе СОН тОРаК гý/нктындагы юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту.

3. Олеге карарны авыл х(ирлегенец мfiълiмат стендларында, Мамадыш
муниципа.тlь раЙоны mamadysh.tatarstan.ru саЙтында, Татарстан Ресгryбликасы
хокукыЙ мэгьлiмат рэсми порталында фravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн х€tпыкка хqиткерергэ.

4. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасц Мамадыш Iчtуниципшlь районы
Сон авыл ширлеге башлыгына TaTapcTarr РеЬгryбликасы муницип€lпь
норматив хоцrкый актлары Регистрына кертy очен хqибэрергэ.

Башлык,
Мамадыш муниципапь районы
Сон авыл щирлеге
Советы рэисе М.Ф.Селэхов

(имзаныц расшифровкасы)

-) --аё2


