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1. Др"u муниципалъ районь_l Cexte авыл ,жирлеге
48 йорт адресы буенча
мэктэп
урамы
u""in"r,
курса
разъезд
авылында
с€tлым акчЕшарын KepTy hэм чlрдu" файлалану
гражданнарныц Yзара
10 сэгать 00 минутта халык
йябренэ
18
елныц
2020
буенча
мэсъэлэсе

х(ыеныныц беренче этабын билгелэргэ,
х{ирлеге Курса Почмак
Дрча муниципал" райоЪ", Сеще авыл
48
Разъезд Курса авылы, Мэктап урамы ,
uuurnir,
Курса
РазъезД
авылында
йортаДресыаДресыбУенчаГражДаннарныцYЗарасаJIыМакЧаJIарынкертУhэм
1S ноябренэ tб сэгатъ 00
мэсьал...-ОуЬ""а'2О2O_Ьлйц
алардан файдалану
этабын билгелэргэ,
минутта хаJIык жыеныныц икенче
Ъупуо, территория буенча
З. Торак пунктта яшэYчелэрн'ец исемлеге"
башкарырга.
1нче этап: Мэктэп урамында яшэyчелэр

2.

2*lе этап: Тимер юл hэм Урман урамнарында яшэlчепар,
4. Халык х(ыенына чыгарылУt{ы тубэндэге мэсьэлэне расЛарга:

2021 елда яшэy урыны буенча Дрча муниципалъ районы Сех(е
авыл х(ирлеге территориясенда теркэлгэн hap баrrиь булган кешегэ, тyлэy
кYламе iSO .у* тэшкиЛ иткаН кондезге формада укучы студентлардан hэм
tнче группа инв.rлидлардан тыш, 500 сум кYлэмендэ Yзара с€шIым керry hэм
€шынган акчаларны пqирле эhэмияттаге мэсьэлэлэрне хэл иry буенча
тубэндэге эшлэргэ юнэлдеру белэн килешэсезме:
- Урамнарны яктырту челтарларен ремонтлау, шул исэптан
яктырткычлар, ламп€шар, изоJIяциялангэн чыбыклар, таймерлар, автоматлар,
контакторлар сатып алу hэм урнаштыру
- Мэктэп урамында 50 нче йорттан балалар уен мэйданчыгына кадэр
юл подотносына нигез салу hэм вак таш п(эю;
дерым мэсьэлэлар буенча экономия барлыкка килгэн очракта, авыл
щирлеге башкарма комитетына акчаны х{ыенда билгелэнган башка
мэсьэлэлэрне хэл итy очен тqибэрергэ рохсэт итэргэ.
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авыл жирлеге Разъезд Курса
авылында гражданнарныц Yзара с€шым акчаJIарын KepTy мэсьэлэсе буенча
х€шык щыенын оештыручы итеп Сеже ,авыл п{ирлеге башкарма комитетын

5. Дрча мунициПаль

райО"ur_

билгелэргэ.

6. олеге карарны х€tлыц кYп я{ыела торган урыннарда маьлYмат
стендлаРына РазЪезд Курса авйы, Мэктап урамы , 48 йорт адресы буенча,
интернет маьлYмат-телекоц{муникация челтэренда Арча муницип€Lпь
районыныЦ рэсмИ сайтын}а http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы буенча

Рэсми
урнаштыру юлы белан игьлан итаргэ hэм Татарстан Республикасы
хЪкукый-мэьлYмат портttлында http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча
бастырып чыгарырга.
7. олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Сеще авыл жирлеге башлыгы

Р.В.Хэмидуллин
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