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Гражданнарныц Yзара салым акч€IJIарын керту hэм куллану мэсьэлэсе буенча Кукмара

lчtуницип€tJlь рйоны Кэркауч авы х(ирлегенец ТаIrшы-Елга авьUIында грЕDкданнар

п(ыены натишалэре турында.

ооРоссия Федерациясендэ )цирле Yзидарэне оештырУныц гоN,tУI\dи принциплары

ryрында" 200з елныц б октябрендэге 131-Фз номерJIы Федера.пъ законныц 25.t,56

статьяпары, "Татарстан Ресгryбликасында х{ирле Yзидарэ ryрында" 2004 елныц 28

июлендэге 45-ТРЗ EoMepJm Татарстан Ресгryбликасы Законыrшц 35 статьясы нигезеЕдэ

2о19 елныЦ 25,26 ноЯбрендЭ тубэнлэге сораУ буенчаузган цр€Dкд€tннар х{ыены

нэтижэлэре белэн грalкданнар щыены беркетмэсе тозелде: ккукмара муницип€tль

районы Кэркэуч авыпы щирлегенец Ташлы-Елга авылында яшэy урыны буенча

теркэлган балигъ булган hэр кешедэн, 1 торкем иЕвапидларДаН, УЦrЧЫДаН hЭМ

студентлардан (курсантлардан) тыш, 18 яшькэ кадэрге 4 hэм анЕан да кубрэк баласы

булган купбалrагlы гаилалэр, 85 яцIъкэ }циткэн heM аннан олкэЕрэк затлар 2020 елда

yзара салым керт\rгэ 750 сум кyлэмендэ риза булырсызмы?

- Ташлы Елга авылыныц Татарстан hэм А. Алиш урап{нары буенча в€}к таш ЩЭЮ,

проект-смета документациясен эшлэy haM техник кyзэтчелекне тормышка ацшру; ;

- Ташлы Елга авылында янгын колонкасы сатып alry;

- Ташлы-Елга авылынДа юJIJIарны кардан чистарту; проект-смета документациясен
эцшэy haM техник кyзэтчелекне тормышка ашыру;
- Ташлы Елга авьuIында hэлак булган сугышrъшарга hайкэл урн€tштыру; проект-смета

документацшIсен эцшэy hэм техник кyзэтчеJIекне гаI\4элгэ ашыру;
- Ташлы Елга €шылъшда урамнарныц исемен hэм йортларныц нумерациrIсен сатып aJry

hэм урнаштыру;
- Татарстан hэм А.Алиш урамнары буенча матери€Lп сатъш агrу hэм шrлагбаум

урнаштыру; проект-смета документациrIсен эшлэy hэм техник кyзэтчелекне гамалгэ

ашьIру;
- сквФкина очеЕI тирэн насос сатып апу;
- Тацrггы Елга авьшы Татарстан ypElIvIы буенча юл билгелэреЕ сатып агry hэм

урн€tштцру; проект-смета докумеIrтларын эIIшэY hэм техник кYзэтчелекне гамэлгэ

ашыру;
- ТатарсТан урамЫ, 2 нче шт, А.АЛиш урамЫ, 1 нче шт буенча мэгьлlмат стенды

урнаштыру hэм урнаштыру.

кРИЗА>
Гражданнар жDIеЕы беркетмэсе нигезеЕдэ :

(кАРIIы)

СайлаУ хокукына ия булган ,х{ыенда катнаш}п{ыпар исемлегене249 кеше кертелгэн,

тавыш бирулэ катнашкчш гр€Dкданнарнъщ саны 131.

Тавыш б"рy натип{алэре буенча qрalкданнар х{ыенында катЕашIr{ылар тубэндэгечэ

буленде:

liОйеll позициrIсе очен 131 гражданнар щьI.еЕында катнашуIы ТаВЫШ бИРДе;
llЮKll позициясе очен гражданнар )цыенында 0 катнашуIы тавыш бирше.

Бэян ителгэннэр нигезендэ гражданнар яtыены карар кьшды:



1. Татарстан Ресгryбликасы Кукмара муниципа.гrь районыныц Кэркэуч авыл

Х(ИРЛеГеНеЦ КЭРкэlпl авыпы црчDкдаЕнар п{ценын узг€lн дип тЕlнырга, грчDкд€}ннар

щыеныныц Еети}кэлэре - дорес.
2. Сорау буенча карарны танырга: <<2020 елда yзара салым керт\rгэ Кукмара

Ntуниципагlь районыныц Кэркэlлl авыл х{ирлегенец Таrrrлы-Елга авылында

теркэлгэн балиь булган hэр кешедэн, кондезге формада белем аIryчы 1 теркем
инвilпидлардан, укучы haM студентлардан (курсантлардан) тыш, 18 яшькэ кадэрге

4 hэм аннан да кубрэк баласы булган купбагlалы гаиJIэлэрдэн, 85 яшькэ х{иткан

hэм аннан олкэнрэк яшьтаге hэм тqирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрЕе хэл итyга
алынг€tн акчалар юJuI€lI\ласы белэн теркалгэн балиь булган hэр кешедэн 750 сум
кYлэмендэ килеIцеп торасызмы :

- Тапrлы Елга авьшыныц Татарстан hэм А. Алиш урамнары буенча вак таш щэю,
проект-смета документациrIсен эIшлэy hэм техник кyзэтчелекне тормышка
ашыру; ;

- Ташлы Елга авьшында янгыЕ колонкасы сатып алу;
- Ташлы-Елга авьuIында юлларны кардан чистарту; проект-смета
документациясеЕ эIIшэy hэм техник кyзэтчелекне тормышка аJIIыру;
- Ташлы Елга авьшында hэлак булган сугышIыларга hэйкэл урнаштыру; проект-
смета докучIентациrIсен эшлэy hэм техник кyзэтчелекне гамэлгэ ашыру;
- ТаIплы Елга авьшында урамнарныц исемен hэм йортларныц нумерациrIсен
сатып аlry hэм урнаштыру;
- Татарстан hэм А.Алиш ур€INIнары буенча матери.tл сатып агry hэм шлагбаум
урнаштыру; проект-смета документациrIсен эшлэy hэм техник кyзатчелекне
гамэлгэ alцblpy;
- сквЕDкина очен тирэн насос сатып alry;
- ТаIrшы Елга авьLпы Татарстан ур€tNIы буенча юл билгеларен сатып агrу hэм
урн€tштщру; проект-смета документларын эцшэy hэм техник кyзэтчелекне
гамэлгэ ашыру;
- Татарстан ур€lI\4ы, 2 нче шт, А.Алиш урамы, 1 нче шт буенча мэьJцмат стенды

урнаштыру hэм урнаштыру.
кРИЗА> (кАРШы)

-кабул ителде.

3."Интернет" мэьлlмат-телекоммуникация челтэренда Татарстан Ресrryбликасы
Ntуниципаль берэмлекJIэре Порталrында Татарстан Ресrryбликасы Кукмара муниципЕlль

районыныц рэсми сайтына урнаштыру юлы белэн цр€Dкданнар }кыеныныц нэтияtэсен

бастырып тшгарырга hэм Татарстан Ресгryбликасыныц хокукый мэгьJцrматныц рэсми
портаIIында тубэндэге адрес буенча бастырырга: www.pravo.tatarstan.ru,.

4. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы муниципaпь норматив хокукый актлары

регистрына керту очен rцибэрергэ.

Каркэуч авып щирлеге баIuлыгы М.Ф.Зэйнетдинов


