
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Кеек Ерыкса авi,lл ж(ирлеге муниципаль берамлеге граiкданнар и(ыены

кАрАры

(19) ноябрь 2019 г. ]tfs 3

кМамадыш мJrниципаль районы
Коек Ерыкса авыл )цирлеге составына керyче

Каргалы авылында гражданнар )цыены нати)цаларе турында

<<Россия Федерациясендэ }кирле yзидарэ принциплары турында)гы 6

октябрь, 2003 ел, 131-ФЗ санлы Федераль законныц 25.|,56 нче маддэлэре,
"Татарстан Республикасында я{ирле yзидаре турында"гы 28 июль, 2004 ел,45-
ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыныц 35 нче N{аддасе, <<ТатарсТаН

Республикасы };!iiпладыш муниципаль районы Коек Е,рыкса овыл щирЛеГе
муниципаль берэN,{леге)) Уставыныц 2З ст., VIамадыш муниципаль раЙонЫ
Коек Ерыкса aBb]Il я{ирлегенец Каргалы авылында 2019 елныц 19 нояберенДЭ

узган yзара салым акLIаларын куллану hэм KepTy буенча тУбандэге сОРаУ

буенча граждан}Iар щыены беркетмэсе нигезендэ:
"Татарстан Республикасы N4амадыш муницип€tлъ районьi Коек ВрыкСа

авыл )цирлегенец Каргалы торак пункты территориясендэ яшэy урыны бУеНЧа

теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, 1 нче, 2нче группа инвалИДлар, БОеК

Ватан сугышы hап,t хэрби херэкэтлэрдэ катнашкан ветеранцар, Боек ВаТаН

сугышында hoM харби хорэкэтлэрдэ катнашканнарныц тоJI хатыннары, КYП

балалы гаилэлэр, кондезге булекта белем алучы студентлар, Россия АрмияСе

сафларында хезмэт итyчелэрдэн кала,2020 елда 400 сум кyлэмендо yзара саЛЫМ

кертелyгэ haM ул аl(t{аларrrы тубэндэге }кирле эhэмияттоге N4есъэлалэрне ХЭЛ ИТY

очен тотылуына се,] ризамы:

-юлларны тигезлаy hэп,r кардан LIистарту;

( ОИЕ) ([ок).

нетия{элоре турындагы беркетма нигезенде:Гражданнар н{ыены

сайлау хокукынit иrI булган )цьiенда катнашучылар Llcclr,1jlei,e Iiэ 28 КеШе

кертелгэн;
хыIык х{ыенында таtsыш бирудэ катнашучылар саны: 20 кеше;

Халык жыенында катнашучыларныц ачык тавыш бирy нэтия{ЭЛЭРе

тубэндэгечэ булелrде:

кЭйе> 20 кеше тавыш бирде;
<IOK>> 0 кеше,гавьiш бирде;

Бэян ителгэннердэ[l чыгып, халык х(ыены КАРАР КАБУЛ ИТТЬ:

1. ГражданItарныц yзара салым акчаларын KepTy hэм алардан фаЙДаЛаНУ
месьэлэсе буенча N4амадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл



х(ирлегенец Каlэl,а.ltы авылында узган хаJIык я(ыеFIыLI - УЗДЫРЫЛГаН,
нэтищэларе - дорес, дип танырга.

2. VIамаДыш мунИципаль районы Коек Ерыкса авыл )цирлегенец Каргалы

авылында тубэндоге сорау буенча узган гражданнар я{ыены карарын кабул

ителгэн дип танырга:
"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса

авыЛ х{ирлегеНец Каргалы тораК пунктЫ территориясендэ яшеy урыны буенча

теркэлгэН балиЬ булгаН гражданНарга, 1 нче, 2нче группа инвалидлар, Боек

ватан сугышы haM харби хэракотлэрде катнашкан ветераннар, Боек Ватан

сугышында hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тоJI хатыннары, кYп

балалы гаилэлэр, ]iондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе

сафларында хезме'I' Итуr-lgдзРДэн кала, 2020 елда 400 сум кYлэмендо Yзара салым

кертелyга hэм ул аiitl.iларrrы тубандэге жирле эhэмияттэге мэсьалолэрне хел итy

очен тотылуына сез ризамы:

-юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту;

з. олеге карарFIь1 авыл }кирлегенец мэгълYмат стендлаРында, N4амадыШ

мунициПаль райоI-{ы lnatт]adysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы

хокукый мэьлYN{аТ рэсмИ порталында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы

белэн хаJIыкка >t(иткерергэ.

4. олеге карарнъ] 'гатарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек

Ерыкса авыл iцирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль

норматиВ хокукыГl актлаlэы Регистрына KepTy очен яlибарергэ.

Башлык,
N{амадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыjl iltирлеге
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