
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   КАРАР 
 
№  1                                                                                              15 ноябрь 2019 ел 
 
 

Гражданнарның үзара салым акчаларын кертү 

һәм куллану мәсьәләсе буенча  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Варварино 

авыл җирлегенең Варварино торак пунктында  

гражданнар җыенын билгеләү турында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 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 Варварино авыл 

җирлеге Уставының 24.1 статьясы нигезендә КАРАР КЫЛАМ: 

 

 

1. 2019 елның 29 ноябрендә 10.00 сәгатькә Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Варварино авыл җирлегенең Варварино торак пунктында 

үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыенын билгеләргә. 

 2. Гражданнар җыенына чыгарыла торган сорауны түбәндәгечә расларга: 

 «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Варварино авыл 

җирлегенең Варварино торак пункты территориясендә яшәү урыны буенча 

теркәлгән, 2020 елда үзара салым кертүгә Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Варварино торак пункты территориясендә теркәлгән һәр 

балигъ булган кешедән, көндезге формада белем алучы студентлар, Армиядә хезмәт 

итүче үсмерләр, 1 төркем инвалидлар һәм түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны җибәрү белән килешеп 

торасызмы: 

 

- бистә эчендәге һәм урам арасындагы юлларны ремонтлау һәм карап тоту;  

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Глава 

Варваринского 

сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального района 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Кама Тамагы 

м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы 

Варварино авыл җирлеге 

Башлыгы 

ул. Ленина, 28, с. Варварино, Камско-

Устьинский район, 422825 

тел. (8277)32-6-09,  факс: (8277) 32-6-

09 

 Ленин урамы, 28, Варварино авылы ,Кама 

Тамагы районы, 422825,тел. (8277)23-6-

09,  факс: (8277) 32-6-09 

 

 



-  чүп үләннәрен чабып алу (җәйге-көзге чор);  

- чүп-чарны җыю һәм алып китү; 

 - янгын сүндерү гидрантларын урнаштыру.  

 

ЭЙЕ                                                                                                              ЮК 

 

 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

урнаштыру юлы белән игълан итәргә: 

 

- ТР, Кама Тамагы районы, Варварино ав., Ленин ур., 32 йорт. 

 - ТР, Кама Тамагы районы, Азим-Курлебаш ав., Үзәк ур., 2а йорт, шулай ук кабул 

ителгән көннән алып 3 (өч) көн эчендә Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматның рәсми порталында бастырырга һәм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга.  

3. Әлеге карар халыкка игълан ителгән (басылып чыккан) көненнән үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы  

Варварино авыл жирлеге Башлыгы                                                  Р.Т. Нотфуллин 
 


