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Гажданнарныц yзара салым акчаларын кертy haM алардан файдалану
масьаласе буенча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
щирлеге составына керyче Сотово авылында Гражданнар }цыены

натищаларе турында

<<Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында " 2003 елныц б октябрендаге lЗl-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.1, 56 статьясы нигезендэD, <<Татарстан
Республикасында х{ирле yзидарэ турында " 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ
НОМерЛы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы)>, "Татарстан
Республикасы Мамадыш муницип€шь районы Урманчы авыл lцирлеге"
муниципаль берамлеге Уставыныц 2З ст.>>, Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл щирлегендо yзара с€ulым акчсLларын KepTy hэм апардан
файдалану hoM "Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл п(ирлегенец Сотово торак пункты территориясендэ яшэy
урыны буенча терколгэн ба_пиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа
инВаЛиДлар, Боек Ватан сугышы hэм хэрби хорэкэтлэрдэ катнашкан
ветераннар, Боек Ватан сугышында hэм хорби хорэкэтлэрдэ
катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы гаилолэр, кондезге булектэ
белем алучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт итyчелардэн
КаЛа, 2020 елда 300 сум кyлэмендо yзара салым кертелyга hoM ул акчаJIарны
тУбэндэге п{ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy очен тотылуына сез

ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Сотово авылында }цирле 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> doц>
СОРаВЫ бУеНЧа 20|9 нчы елныц 27 нчы ноябрендэ yткэрелган гражданнар
)цыены беркетмэсе нигезенде

ГРаЖданнар Щыены нэти}цэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ: щыенда
катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган 1з8 граждан
кертелгэн;
гражданнар )r(ыенында катнашучь1 72 кеше тавыш бирудэ катнашты.

ХаЛык )цыенында катнашучыларныц ачык тавыш бrрy нэтип{элэре
буенча тавышлары тубэндогечэ буленде :



<ейе " позициясе очен>- барлыгы 72 кеше тавыш бирде;
"IOK" дип тавыш бируче булмады.
Бэян ителгэннэрдэн чыгып, хаJIык }цыены карар итте:

1. Гражданнарныц Yзара саJIым акчаларын KepTY hэм аJIардан
файдалану мэсьалэсе буенча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
)цирлеге Сотово авылында поселогындаyткэн гражданнар жыенын-
)iздырылган, нэтищэлэре - дорес, дип танырга.

2. V[аМаДЫШ МУницип€lJIь районы Урманчы авыл }цирлегенец Сотово
авылынДа тубэнДаге сораУ буенча узган гражданнар х{ыены карарын кабул
ителгэн дип танырга:

"ТатарстаН РеспублИкасЫ Мамадыш муницип€Lль районы Урманчы
авыЛ я{ирлегеНец СотоВо тораК пунктЫ территориясендэ яшэy урыны буенча
теркэлган балигъ булган гражданнарга, 1 группа инваJIидлар, Боек Ватан
сугышы hэм харби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан
СУГЫШЫНДа hЭМ ХЭРби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тоJI хатыннары,
кондезге булектэ белем €шучы студентлар, Россия Армиясе сафларында
хезмэт итYчелердэн кала,2020 елда 300 сум кYлэменда Yзара саJIым кертелYга
hэм ул акчаларны тубэндэге я{ирле аhэмияттаге мэсьэлэлэрне хэл итy очен
тотылуына сез ризамы:

- Урманчы авыл жирлегенен Сотово авылында 2цирле аhамиятле
юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;

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

( оИЕD (K)KD

з. олеге карарны авыл lr(ирлегенец мэьлyмат стендларында, Мамадыш
муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокукый мэьлYмат росми портЕLлында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн хапыкка я{иткерергэ.

4. олеге карарнЫ Татарстан Республикасы IVlамадыш муниципаль районы
урманчыавыл х(ирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль
норматив хокукый актпары Регистрына кертy очен iцибэрергэ.

Башлык,
Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл }r{ирлеге
Советы роисе А.Я.Ильин


