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Татарстан Ресгryбликасы Маru4дыш rvtуниципiлпь районы Сон авып щирлегенец
Югары Сон авылында гражданнарныц yзара салым акчzrларын кертy hэм
апардан фаЙдалшту мэсъэлэсе буенча цра)кдЕшнар шыенын билгелэy турында.

(Россия

ФедераIдиясенда х(ирле yзидарэ оештыруЕыц го}tуI\,Iи
принциплары турында)гы 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федера.гlь законныц 25.|, 56 статьясы, (Татарстан Ресrryбликасында щирле
yзидарэ турындa>) гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерJIы Татарстан
Ресгryбликасы Законыныц 35 статъясы, <<Татарстан Ресгryбликасы Маruадыш
муницип€lль раЙоныныц Сон авыл Йрrra.a муниципЕ}пь берэмлеге"
Уставыныц 23 статьясы нигезенда карар бирэм

:

1.

Татарстшr Ресгryбликасы, Маrrладыш муниципапь районы, Югары Сон
авылы, Совет урашrы, 24А Йорт адресы буенча урнашкан Югары Сон авылы
мэдэният Йорты бинасында 20t9 елныц 10 ноябрендэ сэгатъ 10.00 да
Татарстан Ресгryбликасы Ма.ьладыш iшуниципатlь районы Сон авыл шцрлегенец
Югары Сон авылы торак пунктында yзара салым кертy мэсьэлэсе буенча
гражданнар щщенын билгелэргэ.

2.

Гражданнар щыенына IБIгарыла торган

,.b".n."e

расларга:

"Татарстан Ресrryбликасы Мамадыш муниципЕшь районы Сон авыл
жирлегенец Югары Сон торак tryнкты территориясендэ яшэy урыны буенча

теркалгэн бшlигъ булган цр€Dкданнарга, 1 hэм 2 группа инв€tпидлар, Беек Ватан
сугышы haM хэрби хэрэкатлэрдэ катнаrrrкан ветераннар, Беек Ватан сугышында
hэм хэрби хэракэтлэрда катнаттrканнарныц тол хатыннары, кrд бапшы гаилэлар,
кондезге булектэ белем агуIы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт
ит!челарден ка"ла,2020 елда 500 сум кyламендэ yзара салым кертелyтэ hэм ул
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Татарстшr Ресгryбликасы Маrrл4дыш муниципапь районы Сон €lвыл щирлегенец
Югары Сон авылында гражданнарныц yзара салым акч€rларын кертy haM
апардан фаЙдапаrгу мэсьэлэсе буенча црalкдЕlннар шщенын билгелэy турында.

(Россия Федерациясенда щирле yзидарэ оештыруныц гоNý/ми
принциплары цlрындa>)гы 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ HoMepJm

Федераль з€lконныц 25.1, 56 статьясы, (Татарстан Ресгryбликасында щирле
yзидарэ ц{рындa>) гы 2004 елныц 28 шолендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан
Ресгryбликасы Заrсоныныц 35 статьясы, <<TaTapcT€lH Ресrryбликасы Маrrладыш
Ntуниципапь раЙоныныц Сон авыл щiрое". tvrуниципzlль берэмлеге"
Уставыныц 23 статъясы нигезендэ карар бирэм :

1.

Татарстан Ресгryбликасы, Мамадыш Iчtуниципаль районы, Югары Сон
авылы, Совет ураlrлы, 24А йорт адресы буенча урнашкан Югары Сон авылы
мэдэният йорты бинасында 2019 елныц 10 ноябренде сэгать 10.00 да
TaTapcTarr Ресrryбликасы Мамадыш муниципшrь районы Сон авыл шцрлегенец
Югары Сон авылы торак пуЕктында yзара салым кертy масьэлэсе буенча
гражданнар жыенын билгелэргэ.

2.

Гражданнар жыенына чыгарыпа торган

,.b".n."e

расларга:

"Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципЕшь рйоны Сон авыл
х(црлегенец Югары Сон торак гryнкты территориясендэ яшэy урыны буенча
теркэлгэн багlиь булган гра:кданнарга, 1 hэм 2 группа инв€rлидлар, Беек Ватан
сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнапIкан ветераннар, Беек Ватан сугышында
hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнапIканнарныц тол хатыннары, кrд балшы гаилэлэр,
кондезге булектэ белем аггrIы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмат
ицчелардэн капа,2020 елда 500 сум кyлэмендэ yзара салым кертелyта hэм ул

акчаларны тубэндэге щирле эhэмияттэге мэсьалэлэрне хэл итy очен тотьшý/ына
сез ризамы:

- Югары Сон торак tц/нктында Совет урамына, Г. Тукай )рамына, Пушкин
урамына вак таш щэю (алып пйrу, жэю, килешi.буенча тyлэy);
-

Югары Сон торак гryнктындагы юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту.
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Татарстан Ресrryбликасы Мамадыш муниципапь районы Сон авыл
я(ирлеге башкарма комитетына Югары Сон авылында tражданнар )цденын
оештыруны hэм уздыруны йекгlергэ .
4. Олеге карарны кабул иткэннэн соц 3 кон эчендэ муниципаль берэмлек

Советыныц мэгьпyмат стендларында, Маrrладыш муницип€шь районы

mamadysh.tatarstan.ru сайтыrца, Татарстан Ресгryбликасы хокукый мэгьлyмат
расми портzшIында фravo.tatarstan.ru.) саifoгында урнаштцрырга.
5. Олеге карар басьшып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Татарстан Ресгryбликасы
Мамадыш муниципапь районы
Сон авыл щирлеге башлыгы:
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