
Татарстан Республикасы Мамадыш мунищип?л1; районы
Коек Ерыкса авыл )цирлеге муниципаль берамлеге гр*:кданнар ?цыены

кАрАры

(18) ноябрь 2019 г. ль2

<Мамадыш муниципаль районы
Кеек Ерыкса авыл }щирлеге составына кеl}ytле

Кеек Ерыкса авылында гражданнар )цыены натин(оларе турында

<<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ принципJltij)ы турында))гы 6

октябрь, 200З ел, 1Зl-ФЗ санлы Федераль законныц 25.|.56 нче маддалере,
"Татарстан Республикасында я{ирле yзидарэ турында"гы 2l] l,iюJtь, 2004 ел, 45-
ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыньiц 35 нче \j.rддосе, <<Татарстан

Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек EpbiKca авыл п{ирлеге
муниципаль берэмлеге)) Уставыныц 2З ст., Мамадыш Niуниципаль районы
Коек Ерыкса авыл щирлегенец Коек Ерьткса авылында 2019 елныц 18

нояберендэ узган yзара салым акчаларын куллану hoM кер,] ,1 буенча тубэндэге
сорау буенча гражданнар я(ыены беркетмосе нигезенда:

"Татарстан Республикасы l\{амадыш муниципаль раilсrлы Коек Ерыкса
авыл х(ирлегенец Коек Ерыкса торак пункты территориясенда яшаy урыны
буенча теркалгэн балигъ булган гражданнарга, 1 нче группit инвалидлар, Боек
Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрде катнашкан BeTepaг{llap, Беек Ватан
сугышьiнда hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц ,t,{. i xiii,blНHapы, кYп
балалы гаилэлэр, кондезге булектэ белем алучы студентлitir, Россия Армиясе
сафларында хезмат итYчелэрдэн кала,2020 елда 400 сум кYjIl.)lчlсilдэ Yзара с€Lпым

кертелyгэ hэм ул акчаларны тубэндэге жирле эhэмияттэге rr,Iёсьолэлорне хел итy
очен тотылуына сез ризамы:

- Гагарин, 1 N{ая урамнарындагы юлларны'вак таш белэн рсi.:riil г,llа), (сатып алУ,

вак таш яiою);
- урамнарга яктырту лампалары, яктырткычл?-р, махсус )tt,iliазJlар сатып аJIУ,

урнаштыру;
-юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту;

( ЭИЕ) (IOK

Гражданнар щыены нэтижелэре туiiындагы беркетм) i. i, г;, it]н.щэi

сайлау хокукына ия булган )цыенда катнашуLIылар исе,r,Iлегенэ З96 кеше
кертелган,
ха-пык }кыенында тавыш бирудэ катнашучьшар саны: 2бб кеiuе;

Халык }цыенында катнашучБIларныц ачык TaBbltt: бuрy нэти}цэлЭре

тубэндагечэ буленде:
кОйе> 266 кеше тавыш бирде;
<Юк> 0 кеше тавыш бирле;



Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык я{ыены КАРАР КАБУJl l,i'Г'l'Е:

1. Гражданнарныц yзара салым акчаларын KepTy hэп,r злilрлан файд€шану
мэсьалэсе буенча Мамадыш муниципаль районы li,t,cK Ерыкса авыл
я(ирлегенец Коек Ерыкса авылында узган халык х(ыеIIьiтt - уздырылган,
нэтющэлэре - дорес, дип танырга.

2. VIамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыj, )кирj]егенец Коек
Ерыкса авылында тубэндеге сорау буенча узган гражданliilр жыены карарын
кабул ителгэн дип танырга:

"Татарстан Республикасы N{амадыш муt{иципаль l)i.,,ir)ii,l ltoeK Ерыкса
авыл щирлегенец Коек Ерыкса торак пунктI)I территорiir.l,етijiо яшаy урыны
буенча теркелгэн балигъ булган гражданнарга, 1 нче групгrа LliiваJIидлар, Боек
Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераl{iIзр, Боек Ватан
сугышында hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тOл хатыннары, кyп
балалы гаиJIэлер, кондезге булектэ белем алуLIы студентлагr, Россия Армиясе
сафларында хезмэт итyчелэрдэн кала,2020 елда 400 сум K\,.|i ,lr,iс:гl.{э yзара саJIым
кертелyгэ hэм ул акчаларны тубэндэге жирJIе эhэмияттеге \],..iь.]l.]алэрне хэл итy
очен тотъiлуына сез ризамы:

- Гагарин, 1 Мая урамнарындагы юлларны вак таш белэiI реIчlонтлау (сатып
алу, вак таш;цэю);
- урамнарга яктырту лампалары, яктырткыLIлар, махсус ;it,i}lilзJlL]p сатып алу,

урнаштыру;
-юлларны тигезлэy haM кардан чистарту;

3. Олеге карарны авыл )цирлегенец могълyмат стен/]ларъiнда, Мамадыш
муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татар;,гаrт Республикасы
хокукый мэгълyмат рэсми порт€lJIында (pravo.tatarstan.l,Li.) урнаштыру ЮЛы

белэн хаJIыкка )д{иткерергэ.

4. елеге карарны Татарстан Республикасы N4амадыш Iчiуниц14Itаль районы Коек
Ерыкса авыл х(ирлеге башлыгына Татарстан Республriкасы муниципаJIЬ
норматив хокукый актлары Регистрына KepTy очен щибэрерi,а.

Башлык,
N4амадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл щирлеге
Советы рэисе
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V (имза) ( l1.\lзitill,iI( расшифровкасы)


