
 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге башлыгы 

Карары 

2019 елның 12 ноябре,                                                                        № 1 

Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге                                                                 

территориясендә гражданнар җыенын билгеләү турында                                                                                         

һәм гражданнарның үзара салым акчаларын куллануны                                                                                          

гамәлгә кертү мәсьәләсе турында 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56 статьяларына, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 статьясына, 

Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Уставының 22 нче маддәсенә нигезлэнеп,  

ТР Спас муниципаль районының Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгы:                    

Карар бирэ: 

2019 елның 26 ноябренә 10.00 сәгатькә Дала Йорткүл авылы клубы бинасында, 2019 елның 26 

ноябренә 11.00 сәгатькә Урманасты Йорткүл авылы мәчете бинасында, 2019 елның 26 ноябренә 

13.00 сәгатькә Урта Йорткүл авылы мәдәният йорты бинасында, 2019 елның 27 ноябренә 10.00 

сәгатьтә Фадеевка авылы кибете янында, 2019 елның 27 ноябренә 11.00 сәгатьтә Иж-Борискино 

авылы КФҮ бинасында Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә 

үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыены билгеләргә . 

1. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

«2020 елда Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә теркәлгән һәр балигъ булган, көндезге 

формада белем алучы студентлардан, 1 төркем инвалидлардан, Бөек Ватан сугышында 

катнашучыларның тол хатыннарыннан, Россия Армиясе сафларында хезмәт итүчеләрдән тыш, 

үзара салым акчаларын 2020 елда кертүгә һәм алынган акчаларны түбәндәге эшләрне башкару 

буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерүгә килешәсезме?:                                          

- Урта Йорткүл авылындагы Үзәк урамга вак таш җәю (сатып алу, ташу, вак таш җәю, эшләр өчен 

түләү);                                                                                                                                                                                    

-Урта Йорткүл, Урта Йорткүл, Иж - Борискино, Дала Йорткүл, Урманасты Йорткүл, Фадеевка 

авылларында  урамнарны яктырту лампаларын, яктырткычларны сатып алу, урнаштыру (килешү 

буенча эш өчен түләү);                                                                                                                                                                

- Урманасты Йорткүл, Кырый  Йорткүл авыллары зиратларын коймалау өчен материал сатып алу;;                                                                                                                                                                    

- җәйге чорда Урманасты Йорткүл, Фадеевка авылларындагы территорияне чабу;                                                              

- Урта Йорткүл, Иж-Борискино, Фадеевка авылларында артезиан скважиналары өчен насослар 

сатып алу. 

 

                  « ӘЙЕ»                                                                                             «ЮК". 
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