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октябрь, 200З ел, 1Зl-ФЗ санлы Федераль законныц 25.|,56 нче мадделаре,
,гl,рl,rнда"гьi 2В июль, 2004 ел, 45"Татарстан Республикасында )]itipjte yзи11.1рэ

ЗРТ санлы Татарстан Респуб:tiii;llсьi зlili-iljыi-il,tц З5 FILle NIаддэсе. (('Гатарстан
Республикасы [\4амадыш M}IIlil\1,'illjlb ir:tt'ioijbT Itoert Ерыкса авыл щирлеге
ст., Vlамадыш муниципалъ районы
муниципаль берэмлеге)) Уставыныц
Коек Ерыкса авыл я(ирлегенец Гришкино авылында 20|9 елныц 20
нояберендо узган yзара салыN,( акчалары}л куллану l-raM KepTy буенча тубэндаге
сорау буенча гражданнар щыaiii,i беркt],,1эJе iiи[,езL,FIдэ:
"Татарстан Республикасы i,I::1,1,lдъiш i,;},t,I{циllаль 1эайоны Коек Ерыкса
авыл х{ирлегенец Гришкино Toi]it]t iij,,llк,гbi тсррrlторt,lясенда яшаY УрЫНЫ бУеНЧа
теркэлгэн балигъ булган граждаIIFIарга, 1 нче, 2 H.te груfiпа инваJlидлар, БОеК
Ватан сугышы hoM хэрби хэрэl(этлэрдэ катнашкаIl ветераннар, Боек ВатаН
сугышында hэм хорби хэрокстIIэрдэ. Iiатнашканнарныц тол хатыннары, кyП
балалы гаилэлэр, кондезге бул:il,гj б,]леNi а-гiуLiьl сl]удентлар, Россия АРМИЯСе
сафларында хезмат итyчелэрдjil ii;,.i;::, 202ij еJlлi, ,100 суп,r кyлэме}Iдо \'зара сыIЫМ
кертелyгэ haM ул акчаларнь1 ту5iiiд.;,с )t.jl,r-tg эllэil,tlтяттэi,е мэоьелалэрне хэл иТy
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очен тотылуына сез ризамьi:

-Кызыл Байрак урамындагы tо,,1,illрiiы Biilt
таш rцэю);
-юлларны тигезлэy hэм кардаtl |ili-] i :.i),l]y;
к

оИЕ>

Гражданнар щыены нэт

з"l,,ш бе-rtэЕI

реItlо}lтлау (оатыil аЛУ, ВаК

(IOK),
l

:

сайлау хокукына ия булгll:i

;,];эjl

эре туl]ыi{дагьi берке,гN,{о нигезенда

,l.:.i._:.,_ie,

t(атнашучылар liсемлегена l|2 КеШе

кертелган;
халык х{ыенында тавыш бирудэ катi{ашучылар саны: 65 кеше;
Халык }кыенында катнашуLiыJltlрltьiц ачы1{ таl]ыш б"рl
тубэндагечэ буленде:
кЭйе> 65 кеше тавыш
",:,
<Юк> 0 кеше тавыш би;...;

бирдс;

:

tlоТИ)ЦСЛаРе

Бэян ителгэннэрден чыгып, халык }r(ыены
1.

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

Гражданнарныц yзара салым &кLlilлэрi:lн ксртy hэм алардан фаЙД€LланУ

авыл
муlJиtIиil;UIь р;]i."iоны Коек Ерыкса
буенча Мамадыш
мэсьелэсе
авылында \,зi,llгi },,i-t:ii;r}i )i(ЫеНЬi}t - )/здьiрылган,
х(ирлегенец Гришкино
нэтющелэре - дорес, дип танырга.
2. Мамадыш муниципалъ районы Коек Ерыкса авыл щирлегенец
гришкино авылында тyбэндэге сорау буенча узган гражданнар щыены
карарын кабул ителгэн дип танырга:
"Татарстан Республикасы l\4амадыrш N.{унI,iципалъ раЙоны Itoeк Ерыкса
авыЛ я{ирлегеНец Гришкино торак пункты терirlrториясендо яIпа\,урыны буенча
теркалгэН балиЬ булгаН гражданНарга, l нче, 2нче группа инваJIидлар, Боек
ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлердэ i(атн.iш](ан ветераннар, Боек Ватан
сугышында hoм харби хэрэкетлэрда катнашI(tIннарныц тол хатъlннары, кYп
балалы гаилэлэр, кондезге булекто белем аlJlуtiы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэТ итYчелэрдэн кала, 2020 u'.llýit 400 сум кYламендэ Yзара с€Lпым
кертелyгэ haM ул акчаларны тубэндэгс jiii.rpJle эltэ,rttiяттэl-е мэсьэлелэрне хэл итy
очен тотылуына сез ризамы:

-Кызыл Байрак урамындагы юлларны вак ,гiiш бе,lэн ремонт.;тау (сатыгI clJly, вак

таш щэю);
tюлларны тигезлэy hэм кардан чистар"l]у;

3. олеге карарны авыл х(ирлегенец мэгълYм.tт стендларында,

N'[амадыш

мунициПаль районы mamadysh.tatarstar-t.гit сай,tьiгt;lа, Татарстан Ресiiубликасы
хокукый мэгълYмаТ рэсмИ порталь{ндat (i-,i;-r,'.i..l,iLarstatl.гct.) урнаштыру юлы
белан х€шыкка житкерергэ.
4. олеге карарны Татарстан Республикасы N4аiмадыш муниципаль районы коек
Ерыкса авыл щирлеге башлыгынаi TaiapcTiLrl Республикась1 муницип€шь

норматив хокукый актлары Регистрын.l

tit:pl'\i, Otle}I л<ибэрергэ.

Башлык,
IVIамадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл я(ирлеге
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