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Гражданнарныц yзара сапым акчЕLJIарын керту hэм куллану месьэлэсе буенча
Кукмара муниципаль районы Кэркэуч .lвы щирлегенец Бурсык-Елга авылында

|ражданнар хФIены нэтия(алэре турында.

!оРоссия Федерациясендэ п(ирле yзидарэне оештыруныц гомуми принциплары
турында" 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федералъ законныц 25.|,56
статьялары, "Татарстан Республикасында жирле yзидара турында" 2004 елныц 28

июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы
нигезенде 20t9 елныц 25 декабренда 25.1|.201'9 елда тубэндэге сорау буенча узган
гражданнар хФIены нэтип(элэре белэн цражданнар хФIены беркетмэсе тозелде:

<Кукмара муниципаль районы Кэркэ!ч авылы х(ирлегендэ Бурсык-Елга авылында
яшэy урыны буенча теркэлган балиь булган hэр кешедэн, 1 торкем инв€tлидлардан,

укуIыдан hэм сryдентлардан (курсантлардан) тыш, 18 яшъкэ кадэрге 4 hэм аннан да
кубрак баласы булган купбалалы гаилэлэр, 85 яшькэ х(иткан haM аннан олканрэк
затлар 2020 елда yзара с€шым кертугэ 500 сум кyлэмендэ риза булырсызмы?

- Бурсык-Елга авылыныц 1 Май урамы буенча юлга вак таш тyшэy, проект-смета
документпарын эшлэy haM техник кyзэтчелекне гамэлгэ ашыру; юл с€Lлу;

- Бурсык-Елга авылын су белан тээмин итy челтарлерен ремонтлау; проект-смета
докуIчIентациясе haM техник кyзатчелекне гамэлга ашыру;
- Бурсык-Елга авылындагы урамнарны яктыртуныц энергиrIне сак тотr{ы
лампаларын сатып алу hэм урнаштыру;
1 Май урамында - Бурсык-Елга авылында 1 шт янгын сyндерy колонкасы сатып аJIу;
- Бурсык-Елга авылындагы юлларны кардан чистарту; проект-смета
документациrIсе hэм техник кyзэтчелекне гамэлгэ ашыру;
- Бурсык-Елга авылындагы урам исемен haM йортларныц нумерациясен сатып €Lлу

hэм урнаштыру;
- Бурсвlк-Елга авылындагы 1 Май урамы балалар майданчыгын киртэлэy очен
материЕLл сатып utпу, урнаштыру;
1 Май урамы 2 шт буенча магьлyмат стенды урнаштыру haM урнаштыру.(РИЗА) (КАРIIТы)

Гражданнар х{ыены беркетмэсе нигезендэ:

Сайлау хокукына ия булган ,щыенда катнаш)п{ылар исемлегенэ, 88 кеше кертелгэн,
тавыш бирулэ катнашкан |ражданнарныц ca;нbl 47 .

Тавыш б"рy нэтих(элэре буенча гра)кданнар х(ыенында катнаш)л{ылар тубэндэгеча
буленде:

"Ойе" позицпясе очен 47 гражданнар х{ыенында катнаш)чы тавыш бирде; "Юк"
позициясе очен |ражданнар rtФIенында 0 катнаш}п{ы тавыш бирде.

Бэян ителганнэр нигезендэ |ражданнар п(ыены карар кылды:



1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципалrь районыныц Кщркщъч авыл

х(ирлегенец Бурсык-Елга авылы гражданнар lп(ыенын узган дип танырга,

|ражданнар хФIеныныц нэтих{элэре _ дорес.
2. Сорау буенча карарны танырга: <<2020 елда yзара с€Lllым кертyгэ Кукмара

мунициlталь районы Кэркэуч авыл х(ирлегенец Бурсык-Елга авылында
теркэлган балиь булган hap кешедэн, кондезге формада белем алl^rы 1

торкем инвЕrлидлардан, укr{ы hэм студентлардан (курсантлардан) тыш, 18

яшькэ кадэрге 4 hэм аннан да кубрэк баласы булган купбала_гrы гаилэлардэн,
85 яшькэ п(иткэн hэм аннан олкэнрэк яшътэге hэм х(ирле эhэмияттэге
мэсьэлэлэрне хал итyга ЕLлынган акчапар юлламасы белэн теркэлгэн балиь
булган hэр кешедэн 500 сум кyлэмендэ килешеп торасызмы:
-Бурсык-Елга авылыныц 1 Май урамы буенча юлга вак таш тyшэy, проект-

смета документларын эIIIJIэy hэм техник кyзэтчелекне гамэлгэ ашыру; юл
салу;

- Бурсык-Елга авылын су белан таэмин итy челтэрлэрен ремонтлау; проект-
смета документациrIсе hэм техник кyзэтчелекне гамэлгэ ашыру;
- Бурсык-Елга авылындагы урамнарны яктыртуныц энергияне сак тот}п{ы

лампаларын сатып алу hэм урнаштыру;
- 1 Май урамында - Бурсык-Елга авылында 1 шт янгын сyндерy колонкасы
сатып €tпу;

- Бурсык-Елга авылындагы юлларны кардан чистарту; проект-смета

докумеЕтациrIсе hэм техник кузатчелекне гамелга ашыру;
- Бурсык-Елга авылындагы урам исемен hэм йортларныц нумерациясен сатып
алу hэм урнаштыру;
- Бурсык-Елга авылындагы 1 Май урамы балалар майданчыгын киртэлэy очен

матери€rп сатып Еtлу, урнаштыру;
-1 Май урамы 2 шт буенча мэгьл!мат стенды урнаштыру haM урнаштыру.

, (РИЗА) (кАРIIы)

-кабул ителде.

3."Интернет" мэrъJцrмат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы
муниципаль берэмлекJIэре Порталында Татарстан Республикасы Кукмара
муниципаль районыныц рэсми сайтын урнаштыру юлы белан гра;кданнар

щыеныныц натих(эсен бастырып чыгарырга hэм Татарстан Ресгryбликасыныц
хокукый мэгьл!матныц рэсми порт€tлында тyбэндэге адрес буенча бастырырга:
www.pravo.tatarstan.ru,.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы муниципапь норматив хокукый актлары

регистрына KepTy очен щибэрерга.

Кэркэуr авыл хtирлеге башлыгы М.Ф.Зэйнетдинов


