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Гажданнарныц yзара салым акчаларын кертy haM алардан файдалану
масьалосе буенча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
)щирлеге составына керyче Берсут авылында Гражданнар щыены
натищаларе турында
<<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында " 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.1 , 56 статьясы нигезенда)):, <Татарстан
Республикасында яqирле yзидара турында " 2004 елныц 2В июлендэге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Ресгrубликасы Законыныц З5 статьясы>, "Татарстан
Республикасы IVIамадыш муниципаль районы Урманчы авыл хlирлеге"
муниципаль берэмлеге Уставыныц 23 ст.)), IV[амадыш муниципаль раЙОнЫ
Урманчы авыл }цирлегендэ yзара салым акчilltарын KepTy haM аЛаРДаН
файдалану hэм "Татарстан Республикасы Мамадыш мунициПаль раЙОнЫ
Урманчыавыл }цирлегенец Берсут торак lrункты территориясендэ яшэy урыны
буенча теркэлгон балиь булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инваJIидлар,
Боек Ватан сугышы hэм хорби хэрокэтлэрдо катнашкан ветераннар, БОеК
Ватан сугышында haM хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хаТыннаРЫ,
кyп балалы гаилэлар, кондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия
Армиясе сафларында хезмет итyчелэрдан кала, 2020 елда З00 сум кyлоМеНДЭ
yзара сапым кертелyгэ hoM ул акчаJIарны тубэндэге }цирле эhэмияттэге
мэсьэлэлэрне хол итy очен тотылуына сез ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Берсут авылында )цирле аhамиятле
юлларны кардан чистарту haM грейдер белан тигезлаy;
- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы
ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешy
буенча эшлар очен тулау).
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соравы буенча 2019 нчы елныц 20 нчы ноябрендэ yткэрелгон гражданнар
щыены беркетмэсе нигезендо

Гражданнар щыены натих{элэре турындагы беркетмэ нигезендэ: х(ыенда
катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган 4З граждан кертелгэн;
гражданнар )цыенында катнашучы 22 кепе тавыш бирудэ катнашты.
Халык жыенында катнашучыларныц ачык тавьlш бrрy нати)цэлоре
буенча тавышлары тубэндэгечэ буленде
:

<Ойе " позициясе очен))- барлыгы 22 кеше тавыш бирде;
"IOK" дип тавыш бируче булмады.

Баян ителгэннэрдэн чыгып, халIlык хtыены карар итте:

1. Гражданнарныц yзара саJIым акчаJIарын KepTy hэм

аJIардан

файдалану мэсьэлэсе буенча Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
я(ирлеге Берсут авылында поселогындаyткэн гражданнар жыенынуздырылган, нэтижэлэре - дорес, дип танырга.

2. I\4амадыш муниципаль районы Урманчы авьlл щирлегенец Берсут
авылында тубэндэге сорау буенча узган гражданнар ll{ыены карарын кабул
ителгон дил танырга:

"Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаJIь районы Урманчы
авыл я{ирлегенец Берсут торак пункты территориясенде яшаy урыны буенча
теркалгэн балиь булган гражданнарга, 1 группа инвалидлар, Боек Ватан
сугьlшь] hэм хэрби хэрэкэтлордэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан
сугышында heM хэрби харакэтлардэ катнашканнарныц тол хатыннары,
кондезге булектэ белем аJIучы студентлар) Россия Армиясе сафларында
хезмэт итyчелордан кЕLла,2020 елда 300 сум кyлэмендо yзара саlrым кертелyгэ
hэм ул акчzLларны тубэндэге щирле эhэмияттоге масьэлэлэрне хэл итy очен
тотылуына сез ризамы:
- Урманчы авыл жирлегенен Берсут авылында )цирле аhамиятле
юлларны кардан чистарry haM грейдер белан тигезлаy;
- Урамнарны яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы
ремонт, урам яктырткычларыныц лампочкаларын алыштыру, килешy
буенча эшлар очен тулау).
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З. Олеге карарны авыл я{ирлегенец мэьлyмат стендларында, Мамадыш

муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокlчкый мэьлyмат рэсми порт€LIIында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштыру юлы
белэн хаJIыкка )циткерергэ.
4. Олеге карарны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Урманчыавыл жирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль
норматив хокукый актлары Регистрына KepTy очен щиборерга.

Башлык,
N4амады ш муниципаль районы
Урманчы авыл }кирлеге
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