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Гажданнарныц yзара салым акчаларын кертy haM алардан файдалаНУ
масьалесе буенча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл

)цирлеfе составына керyче Урманчы авылында Гражданнар 2цыены
нати)щалоре турында

<<Россия Федерациясендэ хtирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында " 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.I, 56 статьясы нигезендэD, <Татарстан
Республикасында щирле yзидарэ турында " 2004 елныц 28 июлендаге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законыныц З5 статьясыD, "Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаJrь районы Урманчы авыл ){ирлегеll
муниципilJIь берэмлеге Уставыныц 2З ст.)), Мамадыш муниципаль районы
Урманчыавыл }цирлегендо yзара саJIым акчаltарын KepTy hэм аJIаРДаН

файдалану hэм "Татарстан Республикасы Мамадыш муниципzLлъ раЙоны
Урманчыавыл жирлегенец Урманчы торак пункты территориясендэ яшеy

урыны буенча теркалгэн балиь булган гражданнарга, 1 haM 2 группа
инвалидлар, Боек Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрда катнашкан
ветераннар, Боек Ватан сугышында haM хэрби хэрэкэтлсрдэ
катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы гаилэлэр, кондезге булектэ
белем €шучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт итyчелэрдэн
каJIа, 2020 елда 300 сум кyлемендэ yзара саJIым кертелyгэ hэм ул акчаJIарны
тубэндэге }цирле аhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy очен тотылуына сеЗ

ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Урманчы авылында )цирле аhамиятле
юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;

- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы
ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешy
буенча эшлар очен тулау).
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соравы буенча 2019 нчы елныц 20 нчы ноябрендэ yткарелгэн гражданнар
я{ыены беркетмэсе нигезендэ

Гражданнар щыены нэтих(алэре турындагы беркетмэ нигезендэ: я{ыенда
катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган |64 граждан
кертелгэн;
гражданнар )д{ыенында катнашучы 84 кеше тавыш бирудэ катнашты.

Хальiк )цыенында катнашучыларныц ачык тавыш бrрy нэти)(элэре
буенча тавышлары тубэндэгечэ буленде:



"}Ок" дип тавыш бируче булмады.
Бэян ителгэннордэн чыгып, х€UIык щыены карар итте:

1. Гражданнарныц yзара сапым акчаларын кертy hэм алардан
фаЙДаЛаНУ МэсЬэласе буенча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
щирлеге Урманчы авылында yткэн гражданнар жыенын- уздырылган,
ноти)цолэре - дорес, дип танырга.

2. МаМаДыш МУницип€Lль районы Урманчы авыл х{ирлегенец Урманчы
аВЫЛЫНДа ТУбЭНдэГе сорау буенча узган гражданнар я{ыены карарын кабул
ителган дип танырга:

"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчыавыл
щирлегенец Урманчы торак rIункты территориясендэ яшэy урыны буенча
ТеРКЭЛГЭН балиь булган гражданнарга, l группа инваJIидлар, Беек Ватан
СУГЫШЫ haM хэрби хэракэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Беек Ватан
сугышында hэм хэрби хэракэтлэрде катнашканнарныц тол хатыннары,
кондезге булектэ белем zLпучы студентлар, Россия Армиясе сафларында
хезмэт итYчелэрдан кала,2020 елда З00 сум кYлэменда Yзара саJIым кертелYгэ
hэм ул акчапарны тубондэге щирле аhамияттэге мэсьэлалерне хэл итy очен
тотылуына сез ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Урманчы авылында }цирле аhамиятле
юлларны кардан чистарry haM грейдер белан тигезлаy;

- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы
РеМОНТ, УРаМ ЯКТЫРТКЫЧЛаРЫНЫЦ ЛаМПОЧКаЛаРЫН аЛЫШТЫРУ, КИЛеШY
буенча эшлар очен тулау).
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з, олеге карарны авыл щирлегенец мэьлYмат стендларында, Мамадыш
муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокукый мэьлYмат расми порт€lJIында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн халыкка я{иткерергэ.

4. олеге карарны Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль районы
урманчыавыл я{ирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаJrь
норматиВ хокукыЙ актлары Регистрына KepTy очен яlибэрергэ.

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


