ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МЭЛЭКЭС АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

КАРАР
12 ноября, 2019 ел

Мэлэкэс авылы

№25

«Татарстан Республикасы Тукай муниципаль
районы Иске Ждрекле авыл жирлеге Мэлэкэс
авылында узаРа салым акчаларын керту Иэм
алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенын билгелэу турында»

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принципларь
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 5(
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 21
июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, Тука!
муниципаль районыныц «Мэлэкэс авыл жирлеге» муниципаль берэмлеп
Уставыньщ 13.1 статьясы нигезендэ
КАРАР БИРЭМ:
1. 2019 елныц 24 ноябренэ 13:00 сэгатьтэ Тукай муниципаль районы Мэлэкэ<
авыл жирлеге Иске Жирскле авылында Ветераннар,Кенчыгыш,
Дуслык
Жирекле,Кенбатыш, Йолдыз, Я.П.Катков ,Чишмэ, Божра урамнарында узара салыр
керту мэсьэлэсе буенча гражданнар жыеныныц беренче этабын Иске Жирекл<
авылы, Дуслык ур., 25 А.й. (авыл клубы бинасы); янында билгелэргэ.
2. 2019 елныц 24 ноябренэ 15:00 сэгатьтэ Тукай муниципаль районы Мэлэкэ<
авыл жирлеге Иске ЖДрекле авылында Зэцгэрсу, Урман, Болын, Яшьлек
Магистраль, Тынычлык, вмет, Халык, Парк, Басу, Бакча,
Парк тыкрыгы
Дуслык тыкрыгы. урамнарында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданна]
жыеныныц беренче этабын Иске ЖДрекле авылы, Дуслык ур., 25А.Й. (авыл клубь
бинасы); янында билгелэргэ.
3. 2019 елныц 24 ноябренэ 17:00 сэгатьтэ Тукай муниципаль районы Мэлэкэ!
авыл жирлеге Иске Жирекле авылында Бердэмлек, Кояшлы, Наратлык, Чэчэк, Узяк
Чаллы, И.Ш.Шакуров , Энтузиастлар, Гэрэбэ урамнарында узара салым керт1
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыеныныц беренче этабын Иске Жирекле авылы
Дуслык ур., 25А.Й. (авыл клубы бинасы); янында билгелэргэ.
4. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«2020 елда яшэу урыны буенча Мэлэкэс авыл жирлеге Иске Жиреют
авылында территориясендэ теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешегэ 500 (биш йоз) сур
кулэмендэ бер тапкыр тулэу кертергэ Бэм I, II теркем инвалидлары Ьэм Боек Вата]
сугышы ветераннары, ялгыз яшэуче олкэн яшьтэге гражданнар Бэм кендезг
формада укучы студентлар, куп балалы гаилэлэр ечен бер тапкыр тулэу кулэме]

киметергэ Бэм аны элеге категория гражданнар ечен 250 (ике йез илле) суг
кулэмендэ билгелэргэ, элеге сумманы тубэндэге мэсьэлэлэрне хэл итуг
юнэлдерергэ Сез ризамы:
- юлларны ремонтлау.
«ЭИЕ»

«ЮК».

5. Гражданнар ж;ыенын тубэндэге адрес буенча уткэрергэ: Татарста
Республикасы, Тукай районы, Иске ЖДрекле авылы, Дуслык ур., 25А.Й. (авыл клуб!
бинасы);.
6. Халык ж;ыенын оештыручы итеп Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авы
жцрлеге Башкарма комитетын билгелэргэ.
7. Элеге карарны авыл ждрлегенец рэсми стендларында урнаштырып, халыкк
игълан итэргэ.
8. Элеге карарны Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районыны
рэсми сайтында «авыл жирлеклэре» булегендэ Ьэм Татарстан Республикас]
хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында урнаштырырга.
9. Элеге карар халыкка игълан ителгэн кеннэн уз кеченэ керэ.

Мэлэкэс авыл жцрлеге Башлыгы

В.И. Артемьев

