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№ 2  22.11.2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Югары Стзрле авыл жирлегенэ 
керуче Югары Стэрле авылында 2020 елда 
узара салым жыюны керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3 Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 
«Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 ел №45- 
ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл жирлегендэ 
халык жыены карар бирэ:

1. 2020 елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары 

Стзрле авыл жирлеге Югары Стэрле торак пункты территориясендэ 
яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигь булган кешедэн 300,00 (еч 
йоз) сум кулэмендэ, Беек Ватан сугышы ветераннары Ьэм 
катнашучыларыныц, Боек Ватан сугышында катнашучыларныц тол 
хатыннары, кондезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш, 2 
группа инвалидлар очен 150 сум кулэмендэ тулэуне киметергэ.

2. Алынган акчаларны губэндэге сорауларны хэл итугэ юнэлту:

- Югары Стэрле авылында Октябрь урамынын юлларына щебенка жэю 
(сатып алу, ташу, вак таш жэю, килешу буенча эш очен тулэу)

- Югары Стэрле авылында юлларны кардан чистарту;

- Югары Стэрле авылында территориялэрне чуп улэннэреннэн Ьэм чуп- 
чардан чистарту хезмэтлэре;;

- янгын депосы бинасына Ьэм янгынга карты  инвентарь сатып алу Ьэм 
ишек урнаштыру;

- Югары Стэрле авылы Ьэйкэле янында эскэмиялэр сатып алу;;

- булэк, сувенир продукциясе сатып алу, «Ж^ицу коне», «Сабантуй», 
«Халыкара олкэннэр коне», «Инвалидлар коне», «Яца ел " бэйрэм 
чараларын уткэру буенча хезмэт курсэту;»;



- Югары Стэрле авылы мэдэният йорты ечен сэхнэ костюмнары сатып 
алу.

- «Сабантуй» милли бэйрэмен уткэру ©чен мэйдан оештыру чаралары 
(элмэ такталар, эскэмиялэр, чуп-чар очен контейнерлар сатып алу, 
ж;эяулелэр куперен ремонтлау);

- Югары Стэрле авылында балалар ©чен уен мэйданчыгы сатып алу Ьэм 
урнаштыру;

3. Элеге халык жыены карарын Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълумат рэсми порталында тубэндэге веб-адрес буенча: 
http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында 
Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталында «Интернет» 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: 
http://aznakaevo.tatarstan.ru. h9M Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы, Югары Стэрле авылы, Совет., 32г йорт адресы буенча 
урнашкан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары 
Стэрле авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында урнаштырырга.
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