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

)цирлеге составына керyче Кама урман хужалыгы авылында
Гражланнар }цыены натижоларе ryрында

<<Россия Федерациясендэ хdирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында " 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.\, 56 статьясы нигезендэ>), <<Татарстан

Республикасында }кирле yзидарэ турында " 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законыныц З5 статьясы))"'Татарстан
Республикасы Мамадыш муницип€Lль районы Урманчы авыл lцирлеге"
муниципалъ берамлеге Уставыныц 2З ст.>>, Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл я(ирлегендэ yзара саJIым акчаJIарын KepTy hэм сLлаРДаН

файдалану hэм "Татарстан Республикасы Мамадыш муниципчtль раЙоны
Урманчыавыл )цирлегенец Кама урман ху}цалыгы торак пункты
территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн баrrиь булган гражданнаРга, 1

hoM 2 группа инв€LIlидлар, Боек Ватан сугышы hэм хэрби хэрокэТЛЭРДО

катнашкан ветераннар, Боек ВатЬн сугышында hэм хэрби хэракэТЛэрДа
катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы гаилэлэр, кондезге булектэ
белем €Lпучы студентлар,, Россия Армиясе сафларында хезмэт итyчелэрдэн
каJIа, 2020 елда З00 сум кyламендэ yзара сапым кертелyгэ hэм ул акчаJIарны
тубэндоге }цирле эhамияттаге мосьэлалэрне хэл итy очен тотылуына сеЗ

ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Кама урман ху}цалыгы авылында }цирле
аhамиятле юлларны кардан чистарry haM грейдер белан тигезлаy;
- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы ремонт,
урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешу буенча
эшлар очен тулау).
- Кама урман ху2цалыгы авылын су белан таэмин итy челтарларен

ремонтлау (материаллар сатып алуоторбалар алыштыруrкилешy буенча
fш очен тулау)

< еЙЕ> (IoK)
соравы буенча 201'9 нчы елньlц 22 нчы ноябрендэ yткэрелгэн гражданнар
я(ыены беркетмэсе нигезенда

Гражданнар х{ыеньi нэтия{элэре турындагы беркетмэ нигезендэ: я{ыенда
катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган 990 граждан
кертелгэн;



гражданнар жыенында катнашучы 515 кеше тавыш бирулэ

халык жыенында катнашучыларныц ачык тавыш

буенча тавышлары тубэндэгечэ буленде:

<ейе '' позициясе очен)>- барлыгы 515 кеше тавыш бирле;

"fOK" дип тавыш бируче булмады.
Бэян ителгэннэрден чыгып, х€Lпык )цыены карар итте:

1. Гражданнарныц yзара сi}JIым акччшарын кертy hэм алардан

файдалану мэсьэл... бу."ча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл

nl"pn.." Кама урман ху2цалыгы авылында Yткэн гражданнар жыенын_

уздырылган, нэтищэлэре - дорес, дип танырга,

2. Мамадыш муниципа.гrь районы Урманчы авыл )цирлегенец Кама

урман ху?цалыгы авылында тубандаге сорау буенча узган гражданнар

х(ыены карарын кабул ителган дип танырга:

"ТатарстаН РЬспублИкасЫ МамадыШ муниципаль районы Урманчы

авыл жирлегенец Кама урман хущалыгы торак пункты территориясендэ

яшэy урыны буенча теркэлгэн балиь булган гражданнарга, 1 группа

"rru-"дпuр, 
Боек Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан

".r.pur*rup, 
Боек Ватан сугышында hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ

катнашканнарныц тол хатыннары, кондезге булектэ белем_алуT ы студентлар:,

Россия Дрмиясе сафларында хезмэт итr{елэрдэн каJIа, 2020 елда 300 сум

кyлэмендэ yзара саJIым кертелyгэ hэм ул акчiLларны тубэндэге я(ирле

эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy очеч тотылуына сез ризамы:

- - Урманчы авыл жирлегенен Кама урман ху)цалыгы авылында я(ирле

аhамиятле юлларны кардан чистарry haM грейдер белан тигезлаy;
_ Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы ремонт,

ураМ яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешY буенча

эшлар очен тулау).
- Кама урман хужалыгы авылын су белан тоэмин итy челтарларен

ремонтЛЬу (материаллаР сатыП алуrторбалар алыштыруrкилешу буенча

эш очен тyлаy)
dок)

з. Элеге карарны авыл }цирлегенец мэьлyмат стендларында, Мамадыш

муниципuп" р uйо"ы mаmаdу sh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы

хокукый маьлYмат рэсми портаJIында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы

белэн халыкка п{иткерергэ.
4. елеге карарнЫ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы

урманчыавыл )цирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципапь

норматив хокукый актлары Регистрына KepTy очен щибэрергэ.

Башлык,
Мамадыш муниципаль раионы
Урманчы авыJI жирлеге
Советы рэисе

к оЙЕ>

катнашты.
бирy нэтижэлэре

.Я.Ильин


