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]7
Референдум уздыру инициативасы турында

18 сентябрь 2019 ел

((россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларыныц hэм
референдумда
катнашУ хокукыНыц тоП гарантиялэре турында)> 2002 ел, 12 июнь,, 67-ФЗ номерлы

Федераль законныц 15 статьясы, ((Россия Федерациясендэ щирле
Yзидарэ
оештыруныц гомуми принциtIлары турында>> 200З ел, б октябрь, 131-Ф3 номерлы
ФедералЬ законныЦ 14, 22, 56 статьялары, <Татарстан Республикасында )цирле
Yзидарэ турында)> Татарстан Республикасы Законыныц 20 статьясыныц 1 пункты,
<татарстан Республикасы Мlамадыш муницип€tль
районыныц Урманчы авыл
щирлеге)) муницИпалЬ берэмлеГе Уставыныц 11 статьясы, Мамадыш муниципаль
раЙонЫ УрманчЫ авыЛ я{ирлеге башкарма комитеты турындагы Нигезлэмэ
нигезендэ, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районы Урманчы авыл
щирлеге Башкарма комитеты К А Р А Р Б И Р t Е:
l.тубандаге сораулар буенча )цирле референдум yткэрy инициативасы белэн
чыгарга:
<ТатарстаН РеспублИкасЫ IVIамадыш муниципаль
районы Урманчы

авыл

щирлеге территориясендэ яшаy урыны буенча теркэлган балиь булган
гражданнарга, 1 hэм 2 группа инвалидлар, Боек Ватан сугышы hэм хэрби

хэрэкэтлЭрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында hэм хэрби хэрэкэl.Jrэрдэ
катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы гаилэлар, кондезге булекта белем
алучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт итYчелэрдон каJIа, 2о20
елда
З00 сум кYлэменДэ Yзара салым кертелYгэ hэм
акч€
l
Jlарны
х(ирле
эhэмияттэге
ул
месьэлэлэрне хэл итy очен тотылуына сез
ризамы:
1.кама урман ху)щалыгы авылында парк тозy (парк очен территорияне
чистарту, планлаштыру, тигезлаyrагачлар
утырту);
2.Кама урман ху)цалыгы, Х{анлек совхозы поселогы, Урманчы, Новый
поселогыо Берсут авылы, Сотово авылы торак пунктларынла )цирле
аhамиятле юлларны кардан чистарту hэм грейдер белан тиI.езлаy;

2

3.Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсотy (агымдагы ремонт,
урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешу буенча эшлар
очен

тУлаУ)'

<

ейЕ

(ЮК)

>

2.

Олеге карарirы авыл х(ирлегенец моьлyмат стендларында, Мамадыш
муниципаJIь районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокукыЙ маьлyмат рэсми порт€Lлында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.
З. Олеге карарныц yтэлешен yз контролемэ aJlaм.

Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл }цирлеге
башкарма комитеты }rqитэкчесе
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