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татарстан Республикасы Дрча муниципаль районы Сеtце авыл
щирлеге муниципаль берамлеге Башлыгы

кАрАры
19 октябрь 2020 ел

Nb5

дрча муниципаль районы Сеще авыл }цирлеге Иске Му авылында
граждаНнарныЦ Yзара салым акчаларын керту haM алардан файдалану
масьаласе буенча халык жыенын бйлгелау турында
((Россия Федерациясечдэ яtирле Yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында) 2003 елнiiц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
законныц 25.| статьясы, KJaTapcTaH Республикасында жирле Yзидарэ
турында) 2004 еJIныц 28 июлеЪдэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
законыныц 35 статьясы haM Татарстан Республикасы Дрча муницип€tль
Сех(е авыл х{ирлеге Уставыныц 2З статьясы нигезенда, Арча
раЙоны
-rу""ц".r€tJlь
районы Сех<е авыл п{ирлеге муниципаль берэмлеге Башлыгы

Карар бирле:
Дрча муниципаль районы Сеже авыл щирлеге Иске Му авылында
Иске Му авыЛы, КооперативнаЯ урамы, 5А йорТ каршында гражданнарныц
мэсьэласе буенча 2020
Yзара с€IJIым акчаларын кертY hэм алардан файдалану
Бrrпrrц 0З ноябренэ 09 сэгатъ 00 минутта х€UIык п{ыенын билгелэргэ.
2. Ха-пык щыенына IыгарыJýлIы' тYбандаге масъэлэне расларга:
" (СеЗ 2021 елда яшэY
урынЫ буенча Дрча муницип€tль районы Сеще
авыл жирJIеге территориясендэ теркалган hэр балиь булган кешегэ, тyJIэy
кyлэме Ю0 сум ташкил иткэн кондезге формада укучы студентлардан, 1нче
группа инв€lлидлардан, 200 сум кYлэмендэ Yзара сzUIым KepTy hэм алынган
акчаларны х(ирле.har""rrаге масьэлаларне хэл итy буенча тубэндэге эшлэргэ

1.

-Газон чапкыч сатып алу-1 данэ

/

сатып
- Зират коймасын буяу очен материаJIлар

аry
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3.АрчаМУнициПальрайоныСеЖеаВыДп(ирлегеИскеМУавылынДа
ГражДаннарныцYЗарасалыМлакЧапарынкерТYМэсъэлэсебУенчах€
tлык
башкарма комитетын
}цирлеге
авыл
Cexte
итеп
п(ыенын o.-rurp'yri,
билгелэргэ.

4.олегекарарныхаJIыккYпхФIелаТорГанУрыннарДаМэьпYМаТ
стенДЛарынаТР,Арчарайоны,ИскеМУавыл",,коо''.раТиВнаяУрамы,5д
челтарендэ Дрча
йорТ адресЫ буенча, интернеТ мэьлYмат-телекоммуникаци,{
.uй.r","дu http://arsk,tatarstan,ru веб-адресы

муниципutль районыныц рэсми

бУенчаУрнашТырУЮлыбелэнигЬланиТэрГэhэмТатарсТанРеспУбликасы
веб-адресы
Рэсми хокукый мэьлYмат .rорr-","да htф://pravo,tatarstan,ru,
буенча бастырыlr чыгарырга,

5.олегекараРбаоылыпчыкканRоненнэнYЗкоЧенэкерэ.
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