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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                               

                                        КАРАР 

        20 ноябрь  2019 ел                 Поповка авылы                              № 3 

 
Итеп билгеләп кую турында җыенда гражданнарның торак пунктларында авылы, 

Поповка һәм с. Югары Фоминовка Поповского авыл җирлеге, Баулы муниципаль 

районы буенча кертү һәм куллану гражданнар акчасын 

 

 Статьясы нигезендә, 25.1, 56 Федераль закон 06.10.2003, № 131-ФЗ номерлы 

федераль закон оештыруның гомуми принциплары Турында «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә», ст Татарстан Республикасы Законының 35 от 

28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ «җирле үзидарә ТУРЫНДА» Татарстан Республикасында 

муниципаль берәмлеге Уставының «Поповское авыл җирлеге» Баулы муниципаль 

районы башлыгы Поповского авыл җирлеге, Баулы муниципаль районы 

КАРАР  ЧЫГАРДЫ: 

    1. Билгеләргә 30 ноябрь 2019 елның 11 сәгать 30 минутта гражданнар җыены 

мәсьәләсе буенча үзара салым кертү торак пунктында с. Югары Фоминовка 

Поповского авыл җирлеге, Баулы муниципаль районы, үткәрү урыны җыенда 

гражданнарның авыл клубы адресы буенча урнашкан Татарстан Республикасы, 

Баулы муниципаль районы, авылы Югары Фоминовка, Совет урамы, 70. 

   2. Билгеләргә 30 ноябрь 2019 елның 17.00 сәгатьтә халык җыены мәсьәләсе 

буенча үзара салым кертү торак пунктында с. Поповка Поповского авыл җирлеге, 

Баулы муниципаль районы, үткәрү урыны җыенда гражданнарның Поповский 

авыл МӘДӘНИЯТ йорты, адресы буенча урнашкан Татарстан Республикасы, 

Баулы муниципаль районы, Поповка авылы, Үзәк урамы, 14 

    3. Расларга мәсьәлә, выносимый узган халык җыены: 

   Риза микән сез үзара салым кертү 2020 елда әлеге сумма 300 (өч йөз) сум белән 

һәр совершеннолетнего кешесе теркәлгән яшәү урыны буенча территориясендә 

Поповского авыл җирлеге, Баулы муниципаль районы, гайре укучы студентлар 



көндезге уку рәвеше буенча, беренче төркем инвалидлар һәм юнәлеш алынган 

акча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү үтәү буенча түбәндәге эшләре: 

- ремонт дамбасына, буа авылы, Поповка 

-җәяүлеләр күперен ремонтлау елгасы аша Сула. с. Поповка 

-отсыпка җәяүлеләр юлы нчы р Сула кадәр юллар буенча, Центральная урамы, 

Поповка авылы 

- хезмәт күрсәтү, урам-юл челтәрен с. Югары Фоминовка 

- төзекләндерү, урам утларын яктырту. с. Югары Фоминовка. 

 

« ӨЧЕН»                            «КАРШЫ» 

      4.Әлеге карарны мәгълүмат стендларына һәм Поповка авыл җирлегенең рәсми 

сайтында кабул ителгән көннән соң ун көн эчендә урнаштыру юлы белән игълан 

итәргә. 

      5. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

  

 

 

 

 

 

 Поповка авыл җирлеге башлыгы                           С.А .Попов 

  

 

 

 


