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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге 
составына керуче Тымытык авылында 
2020 елда гражданнарньщ узара салымын 
керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» Федераль законный 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында 
жирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы 
нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 
Жирлеге Тымытык авылында гражданнар жыены

КАРАР ЧЫГАРДЫ:

1. Тымытык авыл жирлеге Тымытык торак пункты территориясендэ 1 теркем 
инвалидлардан, Боек Ватан сугышы ветераннарыннан Ьэм 
катнашучылардан, Боек Ватан сугышында катнашучыларныц тол 
хатыннарыннан, кондезге уку формасында укучы студентлардан тыш, яшэу 
урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 300 сум кулэмендэ, 2 
группа инвалидлар очен 200 сум кулэмендэ бер тапкыр тулэуне киметеп, 
узара салым кертергэ.

2. Алынган акчаларны тубэндэгелэргэ юнэлдерергэ:

- Тымытык авылы М. Жэлил урамында юлларга вак таш жэю (сатып алу, ташу, 
вак таш жэю, килешу буенча эшлэр очен тулэу);
- Тымытык авылында Чапаев ур., Свердлов ур., Яшьлэр ур., Кече Бакча ур., 
Яцалиф ур. буенча вак таш белэн юлларньщ чокырларын ремонтлау (сатып алу, 
вак таш жэю, килешу буенча эш очен тулэу);
- Тымытык авылында юл билгелэре сатып алу;
- Тымытык авылында урамнарны яктырту, яктырткычлар, махсус жиЬазлар сатып 
алу, энергияне саклый торган лампаларны урнаштыру, килешу буенча эш очен 
тулэу;
- Тымытык авылы территориясендэ жыештыру, конкуреш калдыкларын Ьэм чуп- 
чарларны вакытлыча жыю, чистарту;
- Тымытык авылында «Дину коне», «Сабантуй», «Халыкара елкэннэр коне», 
«Яна ел» бэйрэм чараларын уткэру очен булэк, сувенир продукциясе сатып алу;
- Тымытык авыл мэдэният йортында елешчэ косметик ремонт;
- Тымытык авылында спорт чараларын уткэру очен булэк, сувенир продукциясе 
сатып алу;
- Тымытык авылындагы юлларны кардан чистарту;
- Тымытык авылында жэйге чорда территориялэрне чабу;



- Тымытык авылында коры агачлар, куаклар киселу;
- Тымытык авылында урам исемнэре язылган курсэткечлэр сатып алу (эзерлэу) 

Ьэм урнаштыру (килешу буенча эш ечен тулэу).

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында тубэндэге веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай 
муниципаль районынын; рэсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 
берэмлеклэре порталында «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
тубэндэге адрес буенча: http://aznakaevo.tatarstan.ru. 1гэм тубэндэге адрес буенча 
урнашкан мэгълумат стендларында урнаштырырга: Россия, Татарстан 
Республикасы, Азнакай районы, Тымытык авылы, Тельман урамы, 62Б нчы йорт, 75 
нче йорт.
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