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Дрча муниципаль районы еепqе авыл н(ирлеге Курса Почмак

авылында' гражданнарныц yзара.салым акчаларын керту haM алардан
файдалану масьалосе буенча халык жыенын билгелау ryрында

(россия ФедерациясЕндэ

,пQ{рле Yзидарэ оештыруныц
принциплары турындD 2003 елныц б октябрендэге 13 1-ФЗ нQмерлы Федераль
законныц 25.1 статьясы, !{Татарстан Ресгrубликасында }r(ирле yЗиДаРЭ
турында) 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законыныц 35 статъясы hэм Татарстан Республикасы Арча мунициil€LЛЬ

гомуми

районы Сех(е авыл жирлеге Уставыныц 23 статьясы нигезендэ, Арча
муниципаль районы Сея{е авыл х{ирлеге муниципаrrь берэмлеге БашЛЫГЫ

Карар бирде:

1.

Дрча муниципаль районы Сеще авыл х{ирлеге Курса Почмак
авылында Курса Почмак авылы, Yзэк урам, 47Б йорт адресы буенча
гражданнарныц yзара с€шым акч€шарын KepTy hэм алардан файдаrrану
мэсьэлэсе буенча 2020 елныц 05 ноябрене 10 сэгать 00 минутта халыК
)цыеныныц беренче этабын билгелэргэ.
Дрча муниципаль районы Сех(е авыл х(ирлеге Курса Почмак
авылында Курса Почмак авылы, Yзэк УРаМ, 47Б йорт адресы буенча
гражданнарныц Yзара салым акч€шарын KepTy haM алардан файдалану
мэсьэласе буенча 2020 елныц 05 ноябренэ |6 сэгатъ 00 минУтта халыК
я{ыеныныц икенче этабын билгелэргэ.,
3. Торак пунктта яшэYчелэрнец исемлеген булуне территория буенча
башкарырга.
1нче этап: Yзэк урамда яшэyчелэр

' 2.

Яшълэр урамнарында яшэlчелэр,
2wЕеэтап: О*рЬж"ая, Муса Щэлил,

ry

тубэндэге мэсьэлэне расларга:
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яктырткычлаР, лампuшар, изоляци"пa"rЬ"
контакторлар сатып алу hэм урнаштыру
19 нчы
5 нче йортка,lб нчы йорттан
йорЬан
нче
з
- Овражная урамында
нигез
нче йортка кадэр юл полотносына
2j
йорттан
,.r.
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йортка,Y.r* урu*дu
салу hэм вак таш щэю;
.YзэкУраМДа23нчейорттан1O0нчейорткаавтомобилЬЮЛынТиГеЗлэY
очен вак таш жаю
-СпортмэйДанчыгыоЧенМатериалларсаТыПаIryhэмУрнаштырУ
барлыкка килгэн очракта, авыл
Дерым мэсьэлэJIэр буенчu u*о"о*ия
башка
4. Халык жщенына чыгарылучы
буен"а
<<Сез 2О2| елда яшэy

ур;;

хqирлегё башкарма комитетына акчаны

iu",дu

бипгелэнгэн

итэргэ,
масьэлэлэрне хэл итy очен щибэрергэ рохсэт

"ойЕ"
,l,

Курса Почмак
5. Арча муниципаль рай,оны Сеже авыл щирлеге
KepTy мэсьэлэсе буенча

акчаларын
авылында гражданнарныц yзара, саJIым
авыл щирлеге башкарма комитетын
хаJIык х(ыенын оештыручы итеп Сех<е
билгелэргэ.
Ё.

Ъп... карарны

м€]ълY,маТ
хаJIык KYtt х{ыела торган урыннарда
l йппт
почмак uйп"" й,*"", урамы, 1 йорт
,-i,,ттт,,отттI(r
.,рптýпенпэ
АРЧа
ЧеJIТЭРеНДа Аоча

.r."опчiJ;tй Ё#йоЫкrр;а

ffiЁ:,*ilН;,

;#й;;;";Ълyмат-телекоммуникация
-. llл*пl, fqfqrQtяп

Н,ХТft J#;?##ffi Ъ;;;;;;;;",*"]lчр,*",:т:::ъ#j';х1;:"J,

Рэсми хокукы #"J#;;;;;' r,Ьрr-"rнда

nl

веб-адоесы
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