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<<Россия Федерациясендэ х(ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында) 0б.10.2003 ел, 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1,,56 статьяJIары

нигезендэ, <<ТатарЬтан Республикасында х(ирле yзидарэ турында) 28.07.2004 ел, 45-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц З5 статьясы нигезендэ, Татарстан
Республикасы Эгерхlе муницип€Lлъ районы <<Красный Бор авыл х(ирлеге)
муниципаlrь берэмлеге Уставыныц 22 статьясына т€uIнып, Татарстан Республикасы
Огертlе муниципа-пь районы Красный Бор авыл х{ирлеге башлыгы КАРАР ИТТЕ:

1. 201-9 елныц 9 декабрендэ |4 сэг 00 миЕутта Красный Бор авылы
мэданият йорты бинасында Красный Бор авылында Кончыгыш ур., Маркс ур.,
Новая ур., Красный Бор ур., Коммунальная ур., Ком ур., Маркин ур., 1-
20,2|,22,24,26,27 йортлар, Юность ур., Гагарин ур., Набережная ур., Спорт,
Трудовая ур., Заречная ур., Горная ур., Лесная ур., 1 , З, 5,7 йортлары yзара с€Lлым
KepTy мэсъэлэсе буенча |ражданнар х{ыеныныц беренче этабын yткэрyне
билгелэргэ.

2. 2019 елныц 10 декабренда 14 саг 00 миЕутта Красный Бор авылы
МЭДЭният Йорты бинасында КрасныЙ Бор авылында Тезlчелэр ур., 9,11,2,6,8,10
йортлар, Горький ур., Яшьлер ур., Сельхозтехника ур., Октябр" ур., Толстой ур.,
Маркин ур., З7 З5,З6,З8,З9,40,4|,42,4З,44,45,46,47,48,49,55,6|,6З йортлары, Совхоз
УР., ПОдгорна.я ур., Елга ур., Кlма ур. yзара саJIым кертy мэсьэлэсе буенча
гражданнар хФIеныныц икенче этабын yткэрyне билгелэргэ.

3. Гражданнар п(ыены этапларын уздыру hэм оештыру Татарстан
Республикасы Огеряqе муницип.}ль районыныц Красный Бор авыл х(ирлеге
башкарма комитеты тарафыннан тээмин ителэ.

4. Гражданнар щыенына чыгарыла торган масьелэ итеfI расларга:
< I hэм II теркем инв€lлидлары, олкэн яшьтэге |ражданнар (80 яшькэ яlиткэн),

КОНДеЗГе формада белем алу{ы студентлар, раслауrы документлары булган очракта,



ирекле хztлык Дружинасы эьз€lлары, Россия Ар}4иясе сафларына вакытлы хезмэткэ
чакырыЛган затларДаН тыШ,2020 елда Татарстан Республикасы Огерхlе муниципrtль
районыныц Красный Бор авыл п{ирлеге территориясеЕдэ теркэлгэн h.p балиь
булган, 300 сум кYлемендэ Yзара саJIым акчаJIарын кертугэ hэм щыелган акчаJIарны
i(ирле эhэмияттэге мэсьэлэларне хэл итy очен тубэндэ санап кителгэн эшларне
башкаруга тоту белэн килешэсезме?

- Авыл х(ирлеге торак пунктлары чикJIэрендэге территорияне тозеклендерY:
- Кызыл Бор авылы урамнарын кардан чистарту
- Кызыл Бор авыллары зираты территориясен тозеклэндерY
- Гомуми файдалануцагы юлларны ремонтлау, вак таш жэю.
- Урамнарны яктырту очен лампалар сатып аJIу.
- Кызыл Бор авылында балалар мэйданчыгы тозy, балалар очен уен

комплекслары сатып алу hэм урнаштыру;
- Кызыл Бор авылында тротуарлар тозy
- Санкциялэнмэгэн чyплеклэрне бетеру.

кРИЗА> (кАРТТТы)
5, олеге карарны Интернет мэьлyмат-телекоммуникация челтэрендэтатарстан Республикасы хокукый йr*пуru, рэсми портilJIында

http:фravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча hэм Татарстан Республикасы Огеряlе
муниципаль районыныц рэсми сайтында http:llagryz.tatarstan.ru веб-адресы буенча,шулай ук Красный Бор авыл щирлегенец башка маьлyмат стендларында
гражданнар п{ыены этаплары Yткэрелерге 10 кеннэн дэ соцга калмыйча бастырып
чыгарырга (иьлан итэргэ).

б. олеге карар ул басылып чыккан коненнэн yз кочене кера.

А.н. лАзАрЕв


