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Референдум уздыру инициативасы турында

<Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларыныц

hoM

референдумда катнашу хокукыныц топ гарантиялэре турында) 2002 еЛ, |2
статьясы, (Россия
июнь, 67-ФЗ номерлы Федераль законныц
Федерациясендэ п{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында)
2003 ел,6 октябрь, 1Зl-ФЗ номерлы Федералъ законныц |4,22,56 статьялары,
<Татарстан Республикасында х(ирле yзидаре турында)> Татарстан Республикасы
Законьiныц 20 статьясыныц 1 пункты, <Татарстан Республикасы N{амаДыш
муниципаль районыныц Коек-Ерыкса авыл жирлеге)) муниципаль берэМЛеГе
Уставыныц 1 l статьясы, Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыЛ
я(ирлеге башкарма комитеты турындагы Нигезлэмэ нигезендэ, Татарстан
Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл п{ирлеГе
Башкармакомитеты К А Р А Р Б ИР ЩЕ:
l.Тубэндэге сораулар буенча х(ирле референдум yткэрy инициативасы белаН

15

чыгарга:

<Татарстан Республикасы Мамадыш' муниципалъ районы Коек-ЕрыкСа
авыл щирлеге территориясендо яшэy урыны буенча теркэлгэн балиь бУЛГаН
гражданнарга, 1 hэм 2 группа инвалидлар, Боек Ватан сугышы hэм хЭРбИ
хэрэкетлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында hoM хэрби
хэрэкэтлердо катнашканнарныц тол хатыннары, куп балалЫ ГаилаЛЭР, КОНДеЗГе
булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хеЗМэТ
итyчелэрдэн каJIа,2020 елда 400 сум кyлэмендэ yзара салым кертелyгэ hэм УЛ
акчаларны щирле аhэмияттэге мэсьолэларне хэл итy очен тотылуына сеЗ
ризамьI:

-Яца Комазан торак пунктында N4yca Я(элил, Коек-Ерыкса торак пунктыНДа
Гагарин, Наратлы, Зур Шыя торак пунктында fiавыдов, Гришкино торак

пунктында Кызыл Байрак, Иске Черкас торак пунктында СолнечНаЯ

урамнарындагы юлларны вак таш белэн ремонтлау (сатып аЛУ, Вак Таш ЩЭЮ);
- Яца Комазан, Коек Ерыкса торак пунктларына урамнарны яктырту лампаЛарЫ,
яктырткычлар, махсус щиhазлар сатып алу, урнаштыру;
- Яковка, Малмыжка, Яца Комазан,, Коек Ерыкса, Зур ТТТыя, Каргалы,
Гришкино, Иске Черкас торак пунктларындагы юлларны тигезлэy haM каРДаН
чистарту;

NIалмыжка торак пунктында Киров урамындагы

су

белэн тээмин итy

челтэрлэрен ремонтлау (иске су торбаларын алмаштыру).

(еИЕ)

((ЮК)

2, Олеге карарны авыл я{ирлегенец мэгълyмат стендларында, VIамадыш

муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокукый мэгълyмат рэсми портаJIында (pravo.tatarstan.ru.) саЙтында
урнаштырырга.
З. елеге карарныц yтэлешен yз контролеме алам.

VIамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл х{ирлеге
башкарма комитеты я{итэкчесе

.Р.Шэйхетдинов

