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Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Баек 
авыл жирлеге составына керуче Дусай торак пунктына 2020 елда 
гражданнарньщ узара салымын керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елнын, 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законныц 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында» 2004 елнын; 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ, Татарстан Республикасы 
Меслим муниципаль районы Баек авыл жирлеге Дусай торак пунктында 
гражданнар жыены К АР АР БИРДЕ:

1. Татарстан Республикасы Мослим муниципаль районыныц Дусай торак 
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Бэр балигь булган 
кешедэн 2020 елда 700 (жиде йоз) сум кулэмендэ, кендезге формада укучы 
студентларга, 1 Ьэм 2 теркем инвалидларга, Эфганстанда хэрби хэрэкэтлэрдэ 
катнашучыларга Ьэм локаль конфликтлардагы хэрби хэрэкэтлэрдэ 
катнашучыларга 350 (еч йез илле) сум кулэмендэ узара салым кертергэ.

2. Жцюлган акчаларны жирле эБэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча 
тубэндэге эшлэрне башкаруга тотарга:

- Дусай авылы юлларын ремонтлау Ьэм карап тоту.
- Дусай авылында Сабантуй бэйрэмнэрен уткэру урыннарын тезеклэндеру, 

электр белэн тээмин иту жайланмасы алу, булэклэр сатып алу.
- Дусай авылында массакулэм чаралар уткэру ечен булэклэр сатып алу 

(Олкэннэр коне, Инвалидлар кене, 9 Май, 23 февраль; 8 Март; юбилярларны 
котлау, спорт ярышлары уздыру очен чыгымнар, ритуаль хезмэтлэргэ 
чыгымнар).

- Дусай авылына урам яктырткычлары сатып алу.
- Дусай авылы территориясендэ улэн чабу Бэм куаклар кису.
- Дусай авылында аз керемле гаилэдэге балаларга ярдэм иту.
- Дусай авылы мэдэният йортын ремонтлау.

3. Олеге карарны Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэренец 
http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча «Татарстан Республикасыныц хокукый 
мэгълуматныц рэсми порталы»нда, Меслим муниципаль районы рэсми сайтыныц 
http/ muslumovo.tatarstan.ru веб-адресына урнаштыру юлы белэн бастырып 
чыгарырга h9M Меслим муниципаль районы, Баек авылы, Совет урамы, 2 йорт 
адресы буенча урнашкан махсус мэгълумат стендларында халыкка игълан итэргэ.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 
актлары Регистрына керту ечен

Гражданнар жыенында рэи 
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