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Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Сеlце авыл
}цирлеге муниципаль берамлеге Башлыгы

,

кАрАры

19 октябрь 2020 ел
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АрЧа муниципаль районы Сех(е авыл fltирлеге Иске Масра
авылында гражданнарныц yзара салым акчаларын кертy haM алардан
файдалану масьаласе буенча халык )цыенын билгелау турында

<<Россия Федерациясендэ щирле yзидара оештыруныц гомуми
принциплары турында) 2003 елныц б октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы Федераль

законныц 25.| статъясы, кТатарстан Республикасында х1ирле yзидарэ

турында) 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законыныц 35 статьясы hэм Татарстан Республикасы Арча муниципаль
районы Сеще авыл х{ирлеге Уставыныц 2З статъясы нигезендэ, Арча
муниципаль районы Се>r(е авыл жирлеге муниципаль берамлеге Башлыгы
Карар бирде:
Арча муниципаль районы Сех{е авыл }цирлеге Иске Масра
авылында Иске Масра авылы, Октябръ урамы, 5А йорт каршында
гражданнарныц yзара с€L[ым акчаларын KepTy hэм алардан файдалану
мэсьэласе буенча 2020 елныц 02 ноябренэ 13 сэгать 00 минутта х€шык }цыенын

1.

билгеларга.
2. Халык )цыенына чыгарылучы тубэндаге масьэлэне расларга:
кСез 202| елда яшэy урыны буенча Арча муниципа-гrь районы Се>це
авыл щирлеге территориlIсендэ теркэлгэн hэр балиь булган кешега, тyлэy
кyламе 250 сум тэшкил иткэн кондезге формада укr{ы студентлардан, 1нче
группа инв€tлидлардан, 500 сум кyлэмендэ yзара саJIым KepTy haM алынган
акчаJIарны пqирле эhэмияттаге мэсьэлэлэрне хэл итy буенча тубэндэге эшлэргэ
юнэлдеру белэн килешэсезме:

- Октябръ урамындагы чишмэне ремонтлау очен материЕtллар сатып алу hэм

/

чишмэне тозеклэндерy

- Октябрь урамында 15 нче йорттан20 нче йортка кадэр юл полотносына
нигез салу hэм вак таш х{эю;

- урам утлары челтэрен ремонтлау, шул исэптэн яктырткычлар,

ламп€Lлар, счетчикJIар, автоматлар, щибэргечлэр (кирэк булганда) сатып алу
haM урнаштыру;
Дерым мэсьэлалэр буенча экономия барлыкка килгэн очракта, авыJI

акчаны х{ыенда билгелэнгэн
мэсъэлэлэрне хэл итY очеЕ щибэрергэ рохсэт итэргэ.

х{ирлеге башкарма комитетына

башка

.,кдртIIы"

"еЙЕ"

муниципztль районы Сех(е авыл х{ирлеге Иске Масра
авылында гражданнарныц Yзара сz}JIым акчаJIарын KepTy мэсьэлэсе буенча
х€tлык п{ыенын оештырr{ы итеп Сеще авыл х(ирлеге башкарма комитетын
билгелэргэ.
4. олеге карарнЫ х€LltыК кYп_ щыела торган урынНарда МэьJц/мат
стендларына ТР, Арча районы, Иске. Масра авылы, Октябръ урамы, 5А йорт;
адресы буенча, интернет мэьлYмат-телекоммуникация челтарендэ Арча
муницип€шь районыныц рэсми сайтында http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы
буенча урЕаштыру юлы белэн игьлан итэргэ hэм Татарстан Республикасы
рэсми хокукый мэьлyмат порта-пыiда http:фravo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча бастырып чыгарырга.
5. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

з. Дрча

Р.В.Хэмидуллин

Сеже авыл }цирлеге башлыгы
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