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18.09. 2019 ел

Референдум уздыру инициативасы турында
((россия Федерациясе гражданнары сайлау
хокукJIарыныц hэм референдумда
КаТНаШУ ХОКУКЫНЫЦ ТОП ГаРаНТИЯЛЭРе ТУРЫНДa>) 2002 ол, |2
О7-оз
номерлЫ ФедералrЬ законныЦ 15 статьясЫ, (РоссиЯ ФедерациясеЕдэ
"ro"i, щирле
Yзидарэ оештыруныц гомУrvlИ ПРИнциплары турындa>) 2003 ел, б октябрь, 131_Ф3
номерлы Федершъ законныц 14, 22,56 статъялары, (Татарстан Ресгryбликасында
щирле YзидарЭ цфындa)) ТатарсТан РесгryбликасЫ Законыныц 20 статьясыныц 1
гý/нкты, (татарстан Ресгryбликасы Мамадыш tvtуниципапь
районыныц Сон авыл
х(ирлеге> муниципаль берэмлеге Уставыныц 11 статьясы, Мамадыш
муницип.ль
районы Сон авыл щирлеге башкарма комитеты турындагы Нигезлэмэ нигезенда,
татарстан Ресгryбликасы Мамадыш Ntуницип€lпь
районы Сон авыл щирJIеге
Башкармакомитеты К АР А Р Б ИР ЩЕ:
l,ТУбаНДЭГе СОРаУЛаР бУеНча ;rtирле
референдрл yгкэрy инициативасы белэн
чыгарга:
<<татарстан Республикасы Мамадыш муниципшtь
районы Сон авыл хtирлеге
территориясендэ яшэy урыны бi,енча теркэлгэн балиь булган

Iракданнарга,

1 hэМ 2 группа инвалидлар, Беек Ватан с).гышы hэм
""рб" харэкэтлaрдa
""p"o.rrrjpo.
катнаттrкан ветераннар' Беек Ватан сугышында hэм хэрби

катнатIтканнарныц тол хатыннары, кrд ба.гlа.гlы гаилэлэр, кондезге булектэ
белем
аIý4tы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт итiчелэрдэн капа,
2020
елда 400 сум кулеменда узара салым кертелiтэ_ hэм
акчапарны х(ирле
эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итY очен тотцIýына сез
ризамы:

у,

- Кече Сон

авылында

-

Гагарин Jфамына, Урта Сон авылында - К. Маркс
урамынa Югары Сон авылында -Г. Тукай )фамына, Ф. Энгельс )фамына,
IIушкин урамына юлларга вак таш щэю (сатып алу, ташу, вак таш х(аю, килешi.
буенча эшлэр очен тyлэy).
- Сон авьiл щирлеге авылларында жирле эhэмияттэге юлларны грейдлау heM

кардан чистарту.

(Ofu)

(Юк)

2. Элеге карарны авыл

хýIрлегенец мэгьJцл\dат стендJIарында, Мамадыш
муниципапь районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Ресгryбликасы
хокукый мэгълiмат рэсми портаJIында фrачо.tаtаrstап.ru.) сайтында

Мам4дыш муниципаль районы
Сон авыл хqирлеге
башкарма комитеты щитэкчесе

М.Ф.Сэлэхов

