
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл щирлеге муЕиципаль беромлеге граrцданнар л(ыены карары

(кАрАр)
от <<10>> ноябръ 2019 г. Ns3

Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл ?цирлеге составына керyче

Югары Сон авылында гражданнар щыены нетиilýаларе турында

<<Россия Федерациясендэ щирле yзидара принциплары турындa>)гы 6
октябрь, 200З ел, 131-ФЗ санлы Федералъ законныц 25.|,5б нчы маддалэре,
ООТатарстан Ресгryбликасында хqирле yзидарэ турында"гы 28 июль, 2004 ел, 45-
ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыныц 35 нче маддасе, <<Татарстан
Ресгryбликасы Мшладыш tvtуниципапь районы Сон авыл щирлеге муницип€tлъ
берэмлеге>> Уставыныц 23 ст., Малладыш муниципапь районы Сон авыл
щирлегенец Югары Сон авьшында 28119 елныц 10 ноябренда узган Yзара
с€lпым акчаларын куллаIту hэм {ерту буенча тубэндеге сорау буенча
цражданЕар )цыены беркетмэсе нигезендэ :

"Татарстан Ресгryбликасы Маir,rадыш I\dуниципаль районы Сон авыл
х(ирлегенец Югары Сон торак пункты территориясендэ яшэy урыны буенча
теркэлгэн ба.гrиь булган грiDкданнарга, 1 hэм 2 группа инвапидлар, Беек Ватан
сугышы hэм хэрби хэракэтлэрдэ катнапrкан ветераннар, Беек Ватан с)лышында
hэм харби херэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, куп балалы
гаилэлэр, кондезге булектэ белем аItr{ы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт ицчелэрдэн капа, 2020 елда 500 сум кyлэмендэ yзара салым
кертеJIyтэ hэм ул акчаларны тубэндэге щирле эhамияттэге мэсьалэлэрне хэл итy
очен тотыJryына сез ризамы:

- ЮГаРЫ Сон торак гý/нктында Совет ур€lмына, Г. Тукай )rрамына, пушкин
урамына вак таш жэю (агlып кайry, жэю, килешy буенча тyлаy);

- Югары Сон торак пунктындагы юлларны тигезлаy hэм кардан чистарту.

( Ofu) (Юк)>.
Гражданнар щыены нэтищэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:

сайлау хокукына ия булган щыенда катнаццлtылар исемлегенэ З52
кертелган;
х€lпык щыенында тавыш бирудэ катнашцльшар саны: 205 кеше;

Халык х(ыенында катнаццлыларныц ачык тавыш б"рy нэтищэлэре
ryбэндэгечэ буленде:
<Ойе>> 204 кеше тавыш бирде;
<Юк> 1 кеше тавыш бирде;

Бэян ителгэннэрдан чыгып, х€lлык хФIены КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:



1. ГРаЖданнарныц у3ара сапым акч€}ларын кертy haM шlардан файдаJIаIIу
мэсьэлэсе буенча Маrчrадыш муниципаль районы Сон авыл )цирлегенец Югары
сон авылында узган халык щыенын - уздырылган, нэтих(элере - дорес, дип
танырга.

2. Мамадыш муницип€lль районы Сон авыл щирлегенец Югары Сон
аВыЛынДа тУбэндэге сорау буенча узган гражданнар жыены карарын кабул
ителгэн дип танырга:

"Татарстан Ресгryбпикасы Мамадыш муниципапь районы Сон авыл
х(ирлегенец Югары Сон торак гцrнкты территориясендэ яшэy )фыны буенча
теркэлгэн балигъ булган гражданнаргq 1 hэм 2 группа инвапидлар, Беек Ватан
сУгышы haM хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында
hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы
гаилэлэр, кондезге булектэ белем аlгrlы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт ицчелэрдэн KzLlIa, 2020 елда 500 сум кyлэменда yзара салым
КеРТелiтэ haM Ул €Lкч€rпарны тубандэге щирле аhэмияттэге мэсьэлэлэрне хел итy
очен тотьLIц/ына сез ризчlмы:

- Югары Сон торак гryнктында Совет урамына, Г. Тукай ураNIына, Пушкин
урамына вак таш щэю (а.гlып кайry, ЩЭЮ, килешi.буенча тyлэy);

- Югары Сон торак týrнктындагы юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту.

3. Олеге карарны авыл щирлегенец мэгьJцrмат стендларында, Мамадыш
NIУниципапь раЙоны mamadysh.tatarstan.ru саЙтында, Татарстан Ресгryбликасы
хокукыЙ мэгьлiмат рэсми портЕtпында фravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн халыкка щиткерергэ.

4. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципатlь районы
Сон авьш х(ирлеге башлыгына Татарстан Ресгryбликасы муницип€lJIь
норматив хокукый актлары Регистрына кертy очен щибэрергэ.

Башлык,
Мамадыш муниципа.гlь районы
Сон авыл щирлеге
Советы рэисе

--а --<-А q*ч М.Ф.Сэлэхов
(имзаныц расшифровкасы)(имза)


