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Сеrце авыл
татарстан Республикасы Арча муниципаль районы
жирлеге муниципаль берамлеге Башлыгы

кАрАры
19 октябрь 2020 ел

Nь7

Сеще авыл жирлеге Сикертан
Арча муниципаль районы
кертy haM алардан
авылында гражданпарныц yзара еалым акчаларын
халык )r(ыенын билгелоу турында
фаПдаrrа"у *Ъ.".ласе буенча

<<РоссияФедерачиясенДэ")цирЛеYЗиДарэоеШТырУныцГоМУМи
131-Фз номерлы
принциплары турында))- 200Э) елныц б октябрендэге
Республикасында п{ирле
Федераль .u*о"""rц 25.| статьясы, <<Татарстан
28 июлендэге 45-трЗ номерлы Татарстан
Yзидарэ турындD 2004 ел*{ыц
Республикасы Арча
Республикасы Законыныц 35 статьясы hэм Татарстан
нигезендэ,
,у""ц"rалъ районы Сеlл(е авыл х(ирлеге Уставыныц 23 статъясы берэмлеге
Дрча ,y""u"rr-" районы Сех(е авыл п(ирлеге муниципалъ
Башлыгы Карар бирле:

1.АрчаМУнициПЕLлЬрайоныСехtеаВылп(ирЛеГеСикертэн

каршында гражданнарныц
авылында СЙ*ерr"" авылы, YзэК УРаМ, 14 йорТ
мэсьэлэсе буенча 2020
yзара саJIым un"bup"rн KepTy Ъr, Йuрдан файдалану
х€LJIык жыенын билгелэргэ,
Ёп*п"rц 19 ноябре". iЗ .r.urub0 ,"rrуrrа
мэсьэлэне расларга:
2. Халык щыенына чыгарылl^rы тубэндаге
буенъа дрча муниципаль районы сеже
, <<сез 202t елда яшэY ypurr,
балиь булган кешегэ, тyлэy
авыл щирлеге территориясендэ теркэлгэн hэр
студентлардан, 1нче
кYлэме 250 сум тэшкил иткэн *urrЪ..r. формада УЧл{ы
сЕtJIым кертy hэм
группа инвЕtлидлардан тыш, 500 сум кYлэмендэ Yзара
хэл итy буенча
аJIынгаН акчаJIарны п{ирле эhэмияттэге мэсъэлалэрне
тубэндэге эшлэргэ юнэлдеру белан килешэсезме:

.УраМУТЛарычеJIТэренреМояТлаУ,ШУЛисэПТенякТырТкыЧлар'

(киРэк булганда) сатып алу
лампалаР, счетчиКJIар, aBToМurnup, хqибэргеЧлэр
haM урнаштыру;

-

Мэктап урамында76Л йорттан 77 нче йортка кадэр, 53 цче йорттан
54 нче йортка кадар, асфаrrьт юлдан 5] нче йортка кадар юл-урам челтаренец
юл олешенэ вак таш сатыП ШУ, юлны iигезлэу, тозеклэндерy эшен башкару,
Аерым мэсьэлэлэр буенча экономия барлыкка килгэн очракта, авыл
х{ирлеге башкарма комитетына акчаны х{ыенда билгелэнгэн башка
мэсьэлэлэрне хэл итy очен щибэрергэ рохсэт итэргэ,

"кАрLLы"

"оЙЕ"

3. Дрча муницип€LJIь районы Сех{е авыл п(ирлеге Сикертэн авылында

гражданнарныц yзара caJmм акч€Lларын kepTy масьэлэсе буенча халык
х(ыенын оештыруt{ы итеп Сеяtе авыл п(ирлеге башкарма комитетын
билгелэргэ.

4. олеге карарнЫ х€lпыК кYп пФIела торган урынНарда

МагъJц/мат
стендлаРына ТР, Дрча раЙоны, СикертаН авылы, Yзак урам, 14 йорт; адресы
буенча, интернет мэьлYмат-телекомМуникация челтэрендэ Арча муниципаJIь
p://arsk.tatarstan.ru веб-адресы буенча
районыныц рэсми сайтында http:/

'l'aTapcTaн Республикасы
rэсми
Респуоликасы Рэсми
урнаштыру юлы белэн иьлан итэргэ hэм Татарстан
хъкукый мэьлyмат портчuIында htф:фravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча
бастырып.чыгарырга.
5. олеге карар басылып чыккаЕконеннэн yз кочена керэ.

Р.В.Хэмидуллин

Сеще авыл щирлеге башлыгы
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