
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл )цирлеге муниципаль берамлеге грii;чtданнар )цыены

кАрАры

(iBD ноябръ 2019 г. J\ъ 1

<Мамадыш муниципаль районы
Кеек Ерыкса авыл }щирлеге составына керyче

Яца Комазан авылында гражданнар жыены нати)цё"Iiаре турында

<<Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэ принциплLlрьi турында>гы 6

октябръ, 200З ел, 131-ФЗ санлы Федералъ законныц 25.I,5б нче маддэлэре,
"Татарстан Республикасында я{ирле yзидарэ турында"гы 28 июль, 2004 ел,45-
ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыныц 35 нче Nrаддасе, <<Татарстан

Республикасы l\{амадыш муниципаль районы Коек Epb;lic;r авыл я{ирлеге

муниципаль берамлеге)) Уставьiньiц 23 ст., N4амадыш Ni),ниципаль районьi
Коек Ерыкса авыл щирлегенец Яца Комазан авылынла 20 ] 9 елныц 1В

нояберендэ узган yзара салым акчаларын куллану hэм Kep,i,y буенча тубэндаге
сорау буенча гражданнар я{ыены беркетмосе нигезендо:

"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаJIь раl"Iол{ы Коек Ерыкса
авыл я{ирлегенец Яца Комазан торак пункты территориясендэ яшаy урыны
буенча теркэлган балиь булган гражданнарга, 1 нче групгlа, инвалидлар, Боек
Ватан сугышы hэм хэрби хорокотлордэ кат}"Iашкан ветерtLннар, Боек Ватан
сугышында hэм херби хэрэкотлэрдэ катнашканнарныц ],i),ll хатыннары, кyп
балалы гаилэлэр, кондезге булектэ белем алучы студентла1l, Россия Армиясе
сафларында хезмет итrlелердан кала,2020 елда 400 сум кyJIэменда yзара с€шыМ

кертелyгэ hэм ул акчаларны тубэндэге жирле эhэмияттэге Nli)сьалолорне хэл итy
очен тотылуына сез ризамы:

- Габдулла Тукай, Вахитов урамындагыЪлларны вак Tii]l бсlэtl ремонтлаУ
(сатып алу, вак таш щаю);
- урамнарны яктырту ламrrалары, яктырткычлар, махсус rr.lthазлар сатыП аJIУ,

урнаштыру;
- юлларны тигезлау hэм кардан чистарту;

( оИЕ>> (ЮК)).

Гражданнар я{ыены нэтищэлэре турындагы беркетмэ r i i,Iге,]енде:

сайлау хокукына ия булган )цыенда катнашучылар исемлегенэ 305 кеше
кертелген;
халык жыенында тавыш бирулэ катнашучылар саны: 159 KeLrle;

Халык щыенында катнашучьtrларнын ачык тавыl: 1ир1, нэтищаЛэре

тубэндэгеча буленде:
<Ойе> 159 кеше тавыш бирде;
<Юк> 0 кеше тавыш бирле;



Боян ителгэннердэн чыгып, халык жыены КАРАР КАБУЛ i,i'l"Г Гj:

1. Гражданнарныц yзара салым акLIаJIарын кертy holvt :Lлардап фаЙдаланУ
мэсьалэсе буенча Мамадыш муниципаJIь районы Коек Ерыкса авыЛ

я{ирлегенец Яца Комазан авылында узган халык я{ыеI]tьtн - уздырыЛган,
нэтих{элэре - дорес, дип танырга.

2. N4амадыш муниципаль районы Коек Ерыкса aBI;IJ{ я(ирлегенец Яца
Комазан авылында тубэндеге сорау буен.Iа узган гражданliар 7кыены каРаРЫН

кабул ителгэн дип танырга:
"Татарстан Республикасы Мамадыш мунициlrаль районы Коек ЕрЫКСа

авыл х{ирлегенец Яца Комазан торак пункты территориrlсеl{да яшэy УРЫНЫ
буенча терколгэн балигъ булган гражданнарга, 1 нче группа Ltнвалидлар, БееК

Ватан сугышы hэм хэрби хэракэтлордэ катнашкан ветерiiгi}jliр, Боек ВаТаН

сугышында hэм хорби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тJл хатынНаРЫ, КYП

балалы гаилэлэр, кондезге булектэ белем алуLIы студентл;l;. Рtlссия АрмИЯСе

сафларында хезмот итyчелэрдэн кала,2020 елда 400 сум кyJIJ\I("lIдэ yзара саJIЫМ

кертелyга hэм ул акчаJIарны тубэндэге щирле оhэмияттэге NlJсьё)":Iалорне хэл итy
очен тотылуына сез ризамы:

- Габдулла Тукай, Вахитов урамындагы юлларны вак таш белан ремонтЛаУ
(сатып алу, вак таш хqэю);

- урамнарны яктырту лампалары, яктырткычлар, махсус ;ti.thl,iлар саТыП аIIУ,

урнаштыру;
- юлларны тигезлау hoM кардан чистарту;

З. Олеге карарны авыл щирлегенец маьлyмат стендJi:lръIнда, МаМаДЫШ

муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, TaTapcTart РеспУбликасЫ
хокукый мэьлyмат рэсми порталында (pravo.tatarstan.rtt ) урнаштыру юлы

белэн халыкка х{иткерерго.

4. олеге карарны Татарстан Республикасы vlамадыш муниtillпаль районы Коек
Ерыкса авыл я{ирлеге башлыгына Татарстан Республlii{асы мУНиЦИПаЛЬ

норматив хокукый актлары Регистрына кертy очен щибэрерга.

Башлык,
VIамадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл щирлеге
Советы рэисе Ф_!. i.!Jqйхетдинов

( t l \,r,]ан ыц расшифровкасы)


