
"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы авыл
)цирлеге (<муниципаль берамлегенец ГРАЖДАннАР }цыЕны кАРАРы

<<2l>> ноябрь 20l9 ел J\ъ 2

Гажданнарныц yзара салым акчаларын кертy haM алардан файдалану
масьаласе буенча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл

жирлеге составына керyче )Щанлек совхозы поселогы Гражданнар
щыены нати}цалоре турында

<<Россия Федерациясендэ }цирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында " 2003 елныц б октябрендэге 1 31-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.|, 56 статьясы нигезендэ)), <Татарстан
Республикасында }цирле yзидарэ турында " 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ
НОМеРЛы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы))"'Татарстан
Республикасы Мамадыш муницип€Lль районы Урманчы авыл хlирлеге"
муницип€Lль берэмлеге Уставыныц 23 ст.>>, Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл х(ирлегендэ yзара саJIым акчапарын KepTy hэм чLлардан

файдалану hэм "Татарстан Республикасы Мамадыш муницип€шь районы
Урманчыавыл п{ирлегенец )Щанлек совхозы поселогы торак пункты
Территориясендэ яшаy урыны буенча теркэлгэн балиь булган гражданнарга, 1

haM 2 группа инв€Lпидлар, Боек Ватан сугышы hэм хэрби хэракатлордэ
КаТНаШКаН ВеТеРаннар, Боек Ватан сугышында haM хэрби хэрэкэтлэрда
каТнашканнарныц тол хатыннары, кyп ба-палы гаилэлэр) кондезге булектэ
белем апучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт итyчелордэн
КаJIа, 2020 еЛда 300 сум кyлэмендэ yзара сfulым кертелyга hэм ул акчаJIарны
ТУбЭндЭге }(ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy очен тотылуына сез
ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Ж{анлек совхозы поселогында 2цирле
аhамиятле юлларны кардан чистарry haM грейдер белан тигезлаy;

- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы
РеМОНТ, УРаМ ЯКТЫРТКЫЧЛаРЫНЫЦ ЛаМПОЧКаЛаРЫН аЛЫШТЫРУ, КИЛеШY
буенча эшлар очен тулау).
- ЩаНЛек совхоЗы поселогын су белан таэмин итy челторларен ремонтлау
(материаллар сатып алуrторбалар алыштыруrкилешу буенча эш очен
тулау)

( оИЕ)
соравы буенча 2019 нчы елныц 21
}цыены беркетмэсе нигезендэ

(}ок)
нчы ноябрендэ yткэрелгэн гражданнар

ГРаЖДаННаР )цыены нэти)tqоларе турындагы беркетмэ нигезендэ: )цыенда
катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган 614 граждан
кертелгэн;



- гражданнар жыенында катнашучы 315 кеше тавыш бирудэ катнашты.
халык )цыенында катнашучыларныц ачык тавыш б"рy нэтюцэлэре

буенча тавышлары тубэндэгечэ буленде:
<ейе " позициясе очен)>- барлыгы 315 кеше тавыш бирде;
"}Ок" дип тавыш бируче булмады.
Бэян ителгэннэрдон чыгып, хаJIык щыены карар итте:

1. Гражданнарныц Yзара саJIым акчаларын KepTY hэм аJIардан
файдалану мосьэлэсе буенча Мамадыш муниципаJIь районы Урманчы авыл
){(ирлеге Х{энлек совхозы поселогында yткэн |ражданнар жыенын-
уздырылган, нэтищелэре - дорес, дип танырга.

2. IVIамадыш муницип€}JIь районы Урманчы авыл щирлегенец Х{онлек
совхозы поселогы тубандаге сорау буенча узган гражданнар ){(ыены
карарын кабул ителгэн дип танырга:

"ТатарстаН РеспублИкасы Мамадыш муницип€tJIь районы Урманчы
авыл щирлегенец )щонлек совхозы поселогы торак пункты территориясендэ
яшэy урыны буенча теркэлгэн балиь булган гражданнарга, 1 группа
инвалидлар, Боек Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдо катнашкан
ветераннар, Боек Ватан сугышында hэм хэрби хорэкэтлэрдэ
катнашканнарныц тол хатыннары, кондезге булектэ белем €lJIучы студентлар,
Россия Армиясе сафларында хезмэт ит\челордэн каJIа, 2о2О елда З00 сум
кyлэмендэ yзара са_пым кертелyга hэм ул акчапарны тубэндаге }цирле
эhэмияттэге мэсьэлэлорне хэл итy очен тотылуына сез ризамы:

- Урманчы авыл жирлеfенен Щанлёк совхозы поселогында )цирле
аhомиятле юлларны кардан чистарry haM грейдер белан тиI-езлаy;

- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кYрсатy (агымдагы
ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешy
буенча эшлар очец тулау).
- ЩонлеК совхозы поселогын су белан таэмин итY челтарларен ремонтлау
(материаллар сатып алуоторбалар алыштыруrкилешу буенча эш очен
тулау)

< эйЕ> (Юк)

з. олеге карарны авыл it(ирлегенец мэьлYмат стендларында, I\4амадыш
муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокукый мэгълYмат рэсми порт€lJIында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн халыкка щиткерерга.

4. елеге карарнЫ Татарстан Республикасы I\{амадыш муниципаль районы
урманчыавыл щирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаJIь
норматив хокукый актлары Регистрына KepTy очен >цибэрерга.

Башлык,
Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл )цирлеге
Советы рэисе А.Я.Ильин


