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

жирлеге составына керyче Новый поселоfында Гражданнар }кыены
нати2щаларе турында

<<Россия Федерациясендэ жирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында " 2003 елныц б октябрендэге 1З 1-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.|, 56 статьясы нигезендэ>, <Татарстан
Республикасында щирле yзидаро турында " 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законыныц З5 статьясы), "Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл хlирлеге"
муниципаль берэмлеге Уставыныц 2З ст.>>, Мамадыш муницигrаль районы
Урманчыавыл я(ирлегендэ yзара саJIым акч€Lларын кертy haM аJrардан

файдалану hэм "Татарстан Республикасы lVIамадыш муниципаль районы
Урманчыавыл жирлегенец Новый торак пункты территориясенда яшэy урыны
буенча теркэлгэн балиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инваJIидлар,
Боек Ватан сугышы haM хэрбт хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Беек
Ватан сугышында hэм хэрби хэрэкатлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары,
кyп балалы гаилалар, кондезге булекта белем €tJlучы студентлар, Россия
Армиясе сафларында хезмот итWелардэн каJIа, 2020 елда 300 сум кyламендэ
yзара сапым кертелyгэ hэм ул акчzLларны тубэндаге }кирле эhамияттэге
масьалэлэрне хэл итy очен тотылуына сез ризамы:

- Урманчы авыл жирлегенен Новый поселогында щирле аhамиятле
юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;

- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы
ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешy
буенча эшлар очен тулау).

< оЙЕ> (tоК)
соравы буенча 2019 нчы елныц 20 нчы ноябрендэ yткэрелгэн гражданнар
я(ыены беркетмасе нигезендэ

Гражданнар щыены нэти)цэлэре турындагы беркетмэ нигезенда: х{ыенда
катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган З|2 граждан
кертелган;
гражданнар щыенында катнашучы 1б5 кеше тавыш бирудэ катнашты.

Халык х(ыенында катнашучьшарныц ачык тавыш б"рy нэтия{элэре
буенча тавышлары тубендэгечэ буленде:
<ейе " позициясе оченD- барлыгьт 165 кеше тавыш бирде;



/

"Юк" дип тавыш бируче булмады.
Бэян ителгэннэрдан чыгып, х€Urык щыены карар итте:

1. Гражданнарныц Yзара саJIым акчаларын кертY haM алардан
файдалану мэсьэлэсе буенча ]vIамадыш муниципалъ районы Урманчы авыл}цирлеге Новый поселогындаyткан гражданнар жыенын- уздырылган,нэтюцолэре - дерес, дип танырга.

2, Мамадыш муницип€lJIь районы Урманчы авыл }кирлегенец Новый
поселогындатубэндэге сорау буенча узган |ражданнар )r{ыены карарын кабул
ителгэн дип танырга:

" татарстан Республикасы I\{амадыш муни ципаль районы Урман чьiав ьiл
щирлегенеЦ Новый торак пункты территориясендэ яшаy )iрыны буенча
теркэлгэн ба-пиь булган гражданнарга, 1 группа инвалидлар, Боек Ватансугышы hэм хэрби хэрэкатлэрдэ катнашкан ветераннар, Беек Ватансугышында haM харби харэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары,
кондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе сафлароrнда
хезмэТ итYчелэРдэн каJа,2020 елда З00 сум кYлэмендэ Yзара сilIым кертелYгэ
haM ул акч€Lтарны тубэндеге щирЛе эhэмия,.rЪ.. мосьэлэЛэрне хэл итY очен
тотылуына сез ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Новый поселогында }цирле аhамиятле
юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;

- УрамНарнЫ яктыртУ объектларына хезмат кYрсатy (агымдагы
ремонт, урам яктырткычларыriыц лампочкаларын алыштыру, килешy
буенча эшлар очен тулау).

к еИЕ> (IOK>

з. олеге карарны авыл )цирлегенец мэгълYмат стендларында, Мамадыш
муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, TaTapciaH Республи касыхокукый мэгълYмат росми порт€L,Iында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн халыкка r+иткерергэ.

4, олеге карарны Татарстан Республикасы V[амадыш муниципа,rь районыурманчыавыл щирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муницилаль
норматиВ хокукый актлары Регистрына кертy очен щибэрергэ.

Башлык,
I\4aM адыш муниципаль районы
Урманчы авьш )цирлеге
Советы рэисе А.Я.Ильин


