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Территориядә халык җыенын билгеләү турында
Удмурт Ташлы авыл җирлеге
Баулы муниципаль районы
кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча
үзара салым
06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56
статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28
июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы,
Баулы муниципаль районының «Удмурт-Ташлы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге Уставы, Баулы муниципаль районының Удмурт Ташлы авыл җирлеге
башлыгы
Карар:
1.2019 елның 29 ноябренә 13:00 сәгатькә Баулы муниципаль районы
Удмурт Ташлы авыл җирлегенең Алексеевка авылында үзара салым кертү
мәсьәләсе буенча гражданнар җыены билгеләргә. Халык җыенын үткәрү урыныТатарстан Республикасы, Баулы муниципаль районы, Алексеевск авылы, Совет
урамы, 51г йорт адресы буенча урнашкан авыл мәдәният йорты
2. 2019 елның 29 ноябренә 10:00 сәгатькә Баулы муниципаль районы
Удмурт Ташлы авыл җирлегенең Удмурт Ташлы авылында үзара салым кертү
мәсьәләсе буенча гражданнар җыены билгеләргә. Җыенны уздыру урыны Татарстан Республикасы, Баулы муниципаль районы, Удмурт Ташлы авылы,
Ленин урамы, 64б йорт адресы буенча урнашкан авыл мәдәният йорты
3. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга:
"Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл
җирлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәм яшәүче балигъ
булмаган һәр кешедән, көндезге уку формасы буенча укучы студентлардан тыш,
2020 елда 300 (өч йөз) сум күләмендә үзара салым кертүгә һәм алдагы эшләрне

башкару буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны
җибәрүгә җибәрүгә килешәсезме?:
- Алексеевка авылының авыл үзәген төзекләндерү (койманы алыштыру)
;
- Удмурт Ташлысы авылы Ленин, Некрасов һәм Куйбышев урамнарына
юллар салу ; « ӨЧЕН» КАРШЫ «»
4. Әлеге карарны мәгълүмат стендларында һәм Удмурт Ташлы авыл
җирлегенең рәсми сайтында кабул ителгәннән соң 10 көн эчендә урнаштыру юлы
белән игълан итәргә.
5. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
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