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ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫ КАРАРЫ

№ 2 09.12.2019 ел

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль
районы Вэрэшбаш авыл жирлеге составына керуче
Иске Вэрэш торак пунктына 2020 елда гражданнарныц
узара салымын керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный; 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан ‘Республикасы Законыныц 35 статьялары 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Мвслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл 
жирлегенэ караган Иске Вэрэш торак пунктында гражданнар жыены

КАР АР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Иске Вэрэш торак 
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигь булган кешедэн 
2020 елга 700 (жиде йоз) сум кулэмендэ, Беек Ватан сугышы ветераннарына, 1 Ьэм 2 
теркем инвалидларга, Эфганстанда хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашучыларга, локаль 
конфликтлардагы хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашучыларга, кендезге булектэ у куч 
студентларга 350 (еч йез илле) сум кулэмендэ узара салым кертергэ.

2. Жыелган акчаларны жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча тубэндэге 
эшлэрне башкаруга тотарга:

- Иске Вэрэш авылында беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин
иту;

- физик культура, мэктэп спорты Ьэм массакулэм спортны устеру ечен 
шартлар тудыру, Иске Вэрэш авылында рэсми физкультура-сэламэтлэндеру Ьэм 
спорт чараларын уткэруне оештыру;

- Иске Вэрэш авылында рэсми Ьэм мэдэни-массакулэм чаралар уткэруне 
оештыру

- Иске Вэрэш авылы территориясен тезеклэндеруне оештыру;
- Иске Вэрэш авылы территориясендэ каты коммуналь калдыкларны жыю Ьэм 

транспортлау эшчэнлеген оештыруда катнашу;
- Иске Вэрэш авылында ритуаль хезмэтлэр оештыру Ьэм куму урыннар 

карап тоту;
- Иске Вэрэш торак пункты чиклэрендэ халыкны су белэн тээмин иту;
- Иске Вэрэш торак пункты чиклэрендэ юл эшчэнлеге;
- Иске Вэрэш авылы халкыныц куплэп ял иту урыннарын тезеклэндеруне 

оештыру;
- жирлекнец территориаль планлаштыру документларын эзерлэу Ьэм раслау;



- Иске Вэрэш т. п. территориясендэ яшэуче кузэтучесез хайваннарны тоту Ьэм 
карап тору буенча чараларны гамэлгэ ашыруга.

3. Олеге карарны Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэренец 
http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча «Татарстан Республикасыньтц хокукый 
мэгълуматньщ рэсми порталы»нда, Меслим муниципаль районы рэсми сайтыныц 
http/ muslumovo.tatarstan.ru веб-адресына урнаштыру юлы белэн бастырып 
чыгарырга Ьэм Меслим муниципаль районы, Иске Вэрэш авылы, Чишмэ урамы, 1 Оа 
йорт адресы буенча урнашкан махсус мэгълумат стендларында халыкка игълан 
итэргэ.

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

Гражданнар жыенында рэислек итуче, 
Вэрэшбаш авыл жирлеге башлыгы З.М.Маннапова

http://pravo.tatarstan.ru

