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<Мамадыш муницигtаль раi?оlлы
Коек Ерыкса авыл }цирлеге составына керyче

Малмыжка авылында гражданнар )цыены нати)цаларе турында

<Россия Федерациясендэ х{ирле Yзидарэ принциплары турында)гы б

октябрь, 2003 ел, 131-ФЗ санлы Федераль законныц 25.|,56 нче МаДДаЛЭРе,

"ТатарсТан РеспУбликасыНда щирле Yзидарэ тyрын*iа"l bi ?8 июJiь, 2с)04 ел, 45-

ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыныr( З5 гl.iе i\4аддесе, <ТатарстаН

Республикасы Мамадыш муниципапь районы Коек Ерыкса авыл п{иРЛеГе

муниципаль берэмлеге>) Уставыныц 23 ст., Мамадыш муницишалъ РаЙОНЫ
Кеек Ерыкса авыл )цирлегенец 1\{алмыжка авылында 2а|9 еЛнЫЦ 21

нояберендэ узган yзара салым акчаларын куллану haM KepTy буенча тУбэнДаГе

сорау буенча гражданнар щыены беркетмэсс HlIгeзcгijllj:

"Татарстан Республикасы N{амадыш м\,lIl1циllал; 1lайllrlы Koerl ЕРЫКСа

авыл }цирлегенец N4алмыжка торак пункты терри,гоijrlясе}IЩЭ яшоY УРЫНЫ
буенча теркалгэн балиь булган гражданнарга, 1 нче, 2 нче груППа ИНВаЛИДПаР,

Боек Ватан сугышы hэм харби хэрекэтлэрда катнашка1] ветераннар, Боек ВаТаН

сугышында hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарны}l' тол хатыннары, КYП

балалы гаилэлэр, кондезге булектэ белем аJIучы с],удеt,i,iJ]ар, Россия АрмИЯСе

сафларында хезмэТ итYчелэрдэн кала,2020 ел.]il 400 cyr,r i;YjiJlvIcIuIэ Yзара салым

кертелyгэ hэм ул акчаларны тубэндэге жирле эhэмиятт,егJ hlJсьалэлэрllе хэл итy
очен тотылуына сез ризамы:

-юлларны тигезлэy hoM кардан чистарту; '
-V{алмыжка торак пунктында Киров }рамынщагьl ljy белэн 'гЭЭМИН ИТY

челтарлэрен ремонтлау (иске су торбаларын алпrаш,гыi,1,).

( оИЕ) <lCK>l.

Гражданнар жыены нэтияtалэре турындагы беркетмэ нигезенда:

сайлау хокукына ия булган щыенда,'катнашучылар ilсемлегенэ 96 КеШе

кертелгэн;
халык х{ыенында тавыш бирулэ катнашучылар саны: 57 ;.;еше;

Халык п{ыенында катнашучыларныц tlчык тавьlш б"рY нети}Idалэре

тубэндэгечэ буленде:
кОйе> 57 кеше тавыш бирде; ''],

<Юк> 0 кеше тавыш бирде;



Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык rltыены КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. Гражданнарныц yзара салым акчаларын KepTy haM алардан файдапану
масьэлэсе буенча Мамадыш муниципалъ районы ItoeK Iiрыr<са авыл
}кирлегенец Малмыжка авылында узган хilлык х(ыенын - уздырылган,
нэтижэларе - дорес, дип танырга.

2. IVIамадыш муницип€tль районы Коек Ерыttса авыл хtирлегенец

узган гражданнар хtыеныIVIалмыжка авылында тубэндэге сорау буенча
карарын кабул ителгэн дип танырга:

"Татарстан Республикасы N4амадыш мунициlrаль раi.rоны Коек Ерыкса
авыл щирлегенец Малмыжка торак пункты территор]lясендЭ ,iшаy УрынЫ
буенча теркэлган балиь булган гражданнаргil, 1 нче, 2нче группа инваЛиДлаР,

Боек Ватан сугышы hэм харби харэкэтлэрда к.}тнашкан Bl iэparrHap, Боек Ватан
сугышында hэм хорби хэрэкотлардэ катнашканнарныI{ тол хатынЦаРЫ, КYП

балалы гаилэлэр, кондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт итyчелордэн кала,2а20 елда 400 сул,r кyлэмендэ \,зара саЛыМ

кертелyгэ hэм ул акчаларны тубэндэге жирле сhопtиliттэi,с l;,э9ьолаларIIе хэ.]-t итy
очен тотылуына сез ризамы:

-юлларны тигезлэy hэм карлан чистарту;
-VIалмыжка торак пунктында Киров урамындагы с), белэн таэмин итy
челтерлэрен ремонтлау (иске су торбаларын алмаштыру).

З. Элеге карарны авыл )цирлегенец мэгьл\мат стеltдларында, N4амадыш
муниципалъ районы mamadysh.tatarstan.ru саЙтында, Tiii lrpcT?}l РеспубликасЫ
хокукый магълyмат рэсми порталында (ргаrlо.tаtаrstалr.гu.) урнаштырУ ЮЛЫ

белэн халыкка я{иткерерго.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы l\4ама;lъiш N,t},tлttциl]аль районы Коек
Ерыкса авыл я{ирлеге башлыгына Таfарстагr Респ;,5ликасьi муLtицИПаЛЬ

норматив хокукыЙ актлары Регистрына KepTy oLIeFi ;,lqllб.r,,,,]i,э.

Башлык,
IVIамадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл п{ирлеге
Советы рэисе
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