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Югары Масра
Арча муниципаль раио ны ,Сеяqе авыл я(ирлеге
керту haM алардан

авылындi гражданнарныц yзара. салым акчаларын турында
хальiк жыенын билгелау
файдалану мосьалосе бу,""ч

<<РоссияФеДерациясрнДэЖирJIеYзиДарэоешТырУныцгоМУМи
1зl-ФЗ номерлы Федераль
принциплары турында) zЬоЗ .nrrrn б qктябрендаге
х{ирле Yзидарэ
законныц 25.| статъясы, *{<Татарстан Республикасында
номерлы татарстан рdспубликасы
турында) 2004 елныц 28 июленд..Ь +s_трз
Арча мунициIIаJIь
Законыныц 35 статьясы hэм Татарстан Ре_спубликасы нигезендэ, Арча
Уставыныц 2З статьясы
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п(ирлеге муниципаrrь берэмлеге Башлыгы
муниципалъ районы cexte
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Масра

rо rf,\/rrт'IIт/тттяпь
мунициlrаль районы Сеже авыл Жирлеге
Арча
14А йорт каршында
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1.

Югары

билгелэрга.
2.ХалыкЖыеныначыГарыЛуrытУбэнДэГеМасьаЛэнерасЛарГа:
буенъа дрча муниципалъ районы сех(е
<<сез 202L елда яшаy
hэр балиь булган кешегэ, тyлэy
авыл п(ирпеге территориясендэ теркэлгэн
студентлардан, 1нче
кYлэме 500 сум тэшкил иткэн *urrЪ.... формада уку{ы KepTY hэм алынган
саJIым
группа инв€tлидлардан, t000 сум кYлэменда,I,uрч
хэл итy буенча тубэндаге эшпэрга
акчаJIарны х{ирле аhrr"яrrэге мэсьэльлэрне
о".пдЬру белан кипешасезме:

уЁ;;

- Ка-rlлнин урамында 8 нче йорттан 11 нче йортка кадэр юл полотносына

нигез салу hэм вак таш жэю;

-,чраМУТпарычеЛТэренреМонТЛаУ,шУлисэПТэнякТырТкыЧлар'лаМПаЛар'
hэм
счетчиклар, uuro*urnap, жибэргечлэр (кирэк булганда) сатып алу
урнаштыру;

Дерым мэсьэлалэр буенча экономия барлыкка килгэн очракта, авыл
х{ирлеге башкарма комитетына акчаны х(ыенда билгелэнгэн башка
мэсьэлэлэрне хэл итy очен хqибэрергэ рохсэт итэргэ.
,,цДРТТТЫ''

о,зйF''

3.АрчаМУницип€tЛЬрайоныСех{еаВылп{ирЛеГеЮгарыМасра
авылында гражданНарныЦ Yзара с€шыМ акч€шарын KepTy мэсьэлэсе буенча

хаJIык х{ыенын оештыру{ы итеп Сех<е авыл х(ирлеге башкарма комитетын
билгелэргэ.
4. олеге карарны хzlJIык кYп )цыела торган урыннарда мэьJIYмат
14А
стендларына ТР, Дрча районы, Югары Масра авылы, Калинин урамы,
Дрча
йорт адресы буенча, интернет мэгълYмат-телекоммуникациJI челтэрендэ
муницип€tлъ районыныц рэсми саЙтында http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы
буенча урнаштыру юлы б.пr" иьлан итэргэ hэм Татарстан Республикасы
рьсми хокукый мэьлyмат порталында htф:фravo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча бастырып чыгарырга.
5. олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Р.В.Хамидуллин

Сеще авыJI х{ирлеге башлыш

е;,\

[I- а

/..8/
.*oI

tsrl

V;

сддьского
пOсЕJlЕния

furoro,r*

\ъ;,)о
lб
lo т

/3s

