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Арча муниципаль районы - Сеще авыл )цирлеге Чема-Елга
авылында гражданнарныц yзара с.алым акчаларын кертy haM алардан
,

файдалану масьаласе буенча халык )цыенын билгелау турында

((Россия ФедерациясеIцэ жирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принципщары ryрында)) 2003 елныц б октябрендэге 13 1-ФЗ номорлы7
Федералъ законныц 25.I статьясы, кТатарстан Республикасында хtирле
yзидарэ турында) 2004 елныц 28 июлендаге 45-ТРЗ номерлы ТатаРСТаН
РеспублИкасЫ ЗаконыНыц З5 статьясы hэм Татарстан Республикасы Арча
х(ирлеге Уставыныц 2З статьясы нигезендэ,
а
муниципалъ районы cexqe авыл
Арча муниципаль районы Сех{е авыл х{ирлеге муницип€Lль берэмлеге
Башлыгы Карар бирде:
1. Арча муницип€lль районы Сеще авыл }цирлеге Чемэ-Елга
авылында Чомэ- Елга авылы, З.Гомэрова урамы, 43Л йорт каршында
гражданнарныц yзара саJIым акчаларын KepTy hэм ЕLлардан файдалану
мэсьэлесе буенча 2020 елныц 06 ноябрено 13 сэгать 00 МинУТТа ХzLЛЫК
жыенын билгелэргэ.
" 2. Халык х{ыенына чыгарылучы тубэндаге мэсьэлэне
расларга:
<Сез 202I елда яшэy урыны б,уенча Дрча муниципаль районы Сеще
авыл п{ирлеге территориясендэ теркэлгэн hэр балиь булган кешегэ, тyлэy
кyлэме 500 сум тэшкил иткэн кондезге формада уryп{ы студентлардан, 1нче
группа инвztлидЛардаН тыш, 1000 сум, кYлэмендэ Yзара саJIым керту hэм
€Lлынган акчzrларны )цирле эhэмияттаге мэсьэлэлэрне хэл итy буенча
тубэндэге эшлэргэ юнэлдеру белан килешэсезме:

- урам утлары .челтэрен ремонтлау, шул исэптэн яктырткычлар,

лампzшар, счетчикJIар, автоматлар, яlибэргечлэр (кирэк булганда) сатып алу

йорттан 23 нче йортка кадэр юл-урам челтэренец юл олешенэ вак таш сатып
aJцi, юлны тигезлэy, тозекJIэндерy эшен башкару.
- .,t(итry урамындагы чишмэне ремонтлау очен матери€lллар

сатып аry

hэм чишмэне тозекJIэндерy

дерым масьэлэлэр буенча экономия барлыкка килгэн очракта, авыл
п{ирлеге башкарма комитетына акчаны п(ыенда билгелэнгэн башка
мэсьэлэлэрне хэл иry очен щибэрергэ рохсэт итэрга.

"кАртIIы"
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муниципzrлъ районы Сех(е авыл щирлеге Чемэ-Елга
авылында гражданнарныц Yзара салым акчаJIарын KepTy мэсьэлэсе буенча
хЕtлык п{ыенын оештыручы итеп Сея(е авыл п{ирлеге башкарма комитетын
билгелэрга.
4. олеге карарны хЕLпык кyп щыела торган урыннарда МаьJцrмат
стендларына ТР, Арча районы, Чомэ-Елiа авылы, З.Гомэрова урам,43А йорт;
адресы буенча, интернет маьлYмат-телекоммуникация челтэрендэ Арча
муницип€rлЬ районыныц рэсми саfrтында http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы
буенча урнаIцтыру юлы белэн иьлан итэргэ hэм Татарстан Республикасы
Рэсми хокукый мэьлYмат порт€Lлында http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча бастырып чыгарырга.
5. олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.
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