Татарстан Республикасы lVIамады ш муници паль районы
Кеек Ерыкса авыл )цирлеге муниципаль берамлеге гражданнар жыены
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<N[амадыш муниципаль районы
Коек Ерыкса авыл }цирлеге составына керyче
Иске Черкас авылында гражданнаl] )цыены натижаларе турында
<<Россия Федерациясендэ п{ирле Yзидара

принциплары турыцда)гы

6

октябръ, 200З ел, 131-ФЗ санлы Федераль законныц 25.|,56 нче маддэлэре,
"Татарстан Республикасында я{ирле yзидарэ турьiнда"гы 28 иЮлЬ, 2004 еЛ,45зрт санлы Татарстан Республикасы законыныц З5 нче маддосе, ((татарстан
Республикасы 1\|[амадыш муниципалъ районы Коек Ерыкса авыл я{ирлеге
муниципаль берэмлеге>) Уставыньlц 2З ст., VIамадыш мунициПаль РаЙОНЫ
Коек Ерыкса авыл я(ирлегенец Иске Черкас авылында 2019 елныц 20
нояберендэ узган Yзара салым акчаларын куллану hэм KepTy буенча тубондоге
сорау буенча гражданнар )цыены беркетмэсе нигезендэ:
"Татарстан Республикасы Мамадыш муFIиципаль районы Коек Ерыкса
авыл я(ирпегенец Иске Черкас торак пункты территориясендэ яшэy урыны
буенча теркелган балиь булган гражданнарга, 1 H.Ie, 2 нче группа инвалидлар,
Боек Ватан сугышьi hэм хэрби хэрокэтлэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан
сугышында hэм хэрби хэрэкотлардэ катнашканнарнь]ц тол хатыннарЫ, КYП
балалы гаилэлар, конlJезге булектэ белем аJiучь] студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмэт итYчелэрдэн кала,2020 ехда 400 сум кYлэмендо Yзара салым
кертелyгэ hэм ул акчаларны тубандаге жирле эhэмияттэге мэсьолелорне хал итy
очен тотылуына сез ризамы:

-Солнечная урамындагы юлларны вак таш белан ремонтлау (сатыП алу, вак таШ
я{эю);

-юлларны тигезлоу hэм кардан чистарту;

( оГ{Е)

(ЮК).

Гражданнар жьiены нэтип{элэре туры}{дагы беркетN/tэ нигезендэ

:

сайлау хокукына иr1 булган жыенда ,"катнашучылар исемлегено 56
кертелгэн;
х€lJIык п{ыенында тавыш бирулэ катнашучылар саны: З2 кеше;

халык х{ыенында катнашучыларныц ачык тавыш б"рy

тубандэгечэ буленде:
кОйе> З2 кеше тавыш бирле;
кЮк> 0 кеше тавыш бирде;

КеШе

нэтип{элэре

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ,:

Бэян ителгэннарден чыгып, халык щьlены

1. Гражданнарныц yзара салым акчаларын KepTy hэм алардан файд€шану

масъэлэсе буенча Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл
я{ирлегенец Иске Черкас авылында узган халык }кыенын - уздырылган,
нэтищэлэре - дорес, дип танырга.

2. Мамадыш муниципаль раI"iоны ltoeK tlрыкса авыл х(ирлегенец Иске
Черкас авылында тубэндэге сорау буенча узган гражданнар щыены карарын
кабул ителгэн дип танырга:

"Татарстан Республикасы Маtчtадыш муниципаль раЙоны Коек ЕрыКСа
авыл х{ирлегенец Иске Черкас торак пунltты территориясендэ яшеy урыны
буенча теркэлган балигъ булган гра}кданнарга, 1 нче, 2нче группа инваJIиДЛаР,
Боек Ватан сугышы hэм хэрби хэрэi"J,глl]р/i,J ,iaгiiallll,alt ветераLIнар, БоеК ВаТаН
сугышында hэм хэрби хэрэкэтJiэрдэ Ka,t IIашtiа]Jнарныц тол хатЫннаРЫ, КYП
балалы гаилэлэр, кондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмот итyчелэрдэн KaJta,202О еJiда 400 суп,t кyлэмендо yзара саJIыМ
кертелyгэ hэм ул акч€цrарнь1 тубэндэl,е х(ирле эhамияттэге мэсьолэларне Хэл иТY
очен тотыпуына сез ризамы:
-Солнечная урамындагы юлларIIы ij,tit

Tal бс,lэii

рсh,;оЕt-l-лау (caT'r,Ifl ilл)/, ВаК ТаШ

я(эю);

-юлларны тигезлаy hэм кардан LlricTilpTy;

3. Олеге карарны авыл

я{ирJIегеFIеF{

мэгълyмат стендларында, МаМаДЫШ

муниципаль районы mamadyslr.tataгstarl.iii сайтында, Татарстан РеспУблиКаСЫ

хокукыЙ маьлYмат ресми поj)тi,1.1Lltlд:. l)l,Li,J.tat[iгStan.ru.) )/l)наш]'IыРУ

ЮЛЫ

белэн халыкка я\иткерерга.

4. Элеге карарны Татарстан Ресrrублtlкасы N{амадыш lчlуниципаль районы Коек
Ерыкса авыЛ х(ирлеге башrlъiгыttа Taf:rpcTar: Респу,бликасы муницип€Llrь

норматив хокукый актлары
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Башлык,
IVIамадыш муниципаль районы
Кеек Ерыкса авыл хtирлеге
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(имзаныц расшrифровкасы)

