ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ МУНИЦПАЛЬ РАЙОНЫ
СЭМЭКЭЙ АВЫЛ Ж^ИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ
КАРАР
“16” октябрь 2020 ел

№12

Сэмэкэй авылы

“Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы
Сэмэкэй авыл жирлегенец Кугэш авылында
гражданнарныц узара салым акчаларын керту йэм
алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенын билгелэу турында”

“Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары
турында” 2003 елныц 6 октябрендаге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25Л,
56 статьялары, “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында” 2004
елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35
статьясы, Тукай муниципаль районы “Сэмэкэй авыл жирлеге” муниципаль
берэмлеге Уставыньщ нигезенда
КАРАР БИРОМ:

1. Тукай муниципаль районы Сэмэкэй авыл жирлегенец Кугэш авылында
2020 елныц 31 октяберендэ 11.00 сэгатькэ узара салым керту мэсьэлэсе буенча
гражданнар жыены билгелэргэ.
2. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлане расларга:
“Сэмэкэй авыл жирлегенец Кугэш авылы территориясендэ 2021 елда балигь
булган, Сэмэкэй авыл жирлегенец Кугэш авылы территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Бэр кешегэ 500 (биш йез) сум кулэмендэ бер тапкыр тулэу
кертергэ Бэм 1 Бэм II группа инвалидларга Бэм Беек Ватан сугышы
ветераннарына, ялгыз карт гражданнарга Бэм кендезге формада укучы
студентларга, куп балалы гаилэлэргэ бер тапкыр тулэуне киметергэ Бэм аны
элеге категория гражданнар ечен 250 (ике йез илле) сум кулэмендэ билгелэргэ,
аларньщ суммасы тубэндэге мэсьэлэлэрне:

- Урман урамы буенча юл ремонтлау;
- тукталышта борылыш мэйданчыгын ремонтлау;

хэл итугэ юнэлдеругэ килешэсезме

“ЭИЕ”

“ЮК”.

3. Татарстан Республикасы, Тукай районы, Кугэш авылы, Урман урамы, 30
нчы йорт адресы буенча гражданнар жыенын уткарергэ.
4. Тукай муниципаль районы Самэкэй авыл жирлеге башкарма комитетын
Гражданнар жыенын оештыручы итеп билгеларгэ.
5.Олеге карарны авыл жирлегенен мэгълумат стендларында игълан итэргэ.
6. Олеге карарны Тукай муниципаль районыньщ расми сайтында “авыл
жирлеклэре” булегендэ Ьэм Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат расми
порталында урнаштырырга.
7. Тукай муниципаль районы Самэкэй авыл жирлеге башлыгыныц «Тукай
муниципаль районы Сэмакэй авыл жирлегенда Кугэш авылында халык жыенын
уткэру турында» гы 14.10.202020 ел, № 10 карарын гамалдэн чыгарырга.
8. Олеге карар халыкка игълан ителгэн кеннэн уз кочена кера.

Сэмакэй авыл жирлеге Башлыгы
Совет Раисе

И. М. Усманов

