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АрЧа муниципаль районы Се)це авыл }цирлеге Гоберчак авылында
гражданнарлыц yзара салым акчаларын керту haM алардан файдалану
масьалосе буенча халык }цыенын билг9лау турыцда

кРоссия ФедерациrIсендэ }цирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында) 2003 ,dлныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.I статьясы, <Татарстан Республикасында щирле
yЗиДарэ турындa> 2004 елньfц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц З5 статьясы hэм Татарстан Республикасы Арча

МУНИциПаль раЙоны Сех{е авыл х(ирлеге Уставыныц 23 статьясы нигезенда,
Арча муниципsLль районы Сех{е авыл пtирлеге муниципаJIь берэмлеге
Башлыгы Карар бирде:

1. Арча

муниципаль районы Сеще авыл х{ирлеге Гоберчак
авылында Гоберчэк авылы, М.Маhдиев урамы, 72Б Йорт адресы буенча
гражданнарныц yзара сЕшым акчuLларын kepTy hэм алардан файдалану
МЭСЬЭЛэсе буенча 2020 елныц 17 ноябрена 10 сэгатъ 00 минутта халык

щыеныныц беренче этабын билгелэрга.

.2.

Арча муниципаль районы Сея{е авыл щирлеге

Гоберчэк
авылында Гоберчэк авылы, М.Мэhдиев урамы, 72Б Йорт адресы буенча
|ражданнарныц yзара с€шым акчаларын кер.гy haM алардан файдалану
мэсьэлэсе буенча 2020 елныц 17 ноябренэ 1б сэгать 00 минутта халык
щыеныныц икенче этабын билгеларгэ.
3. Торак пунктта яшэr{еларнец иоемлеген булуне территория буенча
башкарырга.
1нче этап: Г.Ахунов урамында яшаyчелэр;

2нче этап: М.Мэhдиев урамнарында яшаyчелар.
4. Халык жыенына чыгарылуrы тубэндэге мэсьэлэне расларга:

кСез 2021 елда яшэy урыны буенча Арча муниципаль районы Сеще
авыл х(ирлеге территориrIсендэ теркэлгэн hэр балиь булган кешегэ, тYлэY
кyлэме 250 сум тэшкил иткэн кондезге формада укучы студентлардан hэм
1нче группа инв€lлидлардан тыш, 500 сум кyлэменда yзара с€uым керry hэм
ztлынган акч€Lларны }цирле эhэмияттэге мэсьалалэрне хэл итy буенча
тубандэге эшларгэ юнэлдеру белэн килешэсезме

-

:

Урамнарны яктырту челтарлэрен ремонтлау, шул исаптен

яктырткычлар, ламп€rлар, изоляциялэнгэн чыбыклар, таймерлар, автоматлар,
контакторлар сатып arry hэм урнаштыру;
Г.А*унов урамында 1 нче йорттан зиратка кадар юл полотносына
нигез салу hэм вак таш }цэю;
- Балалар мэйданчыгы атгу hэм урнаштыру;
- 1 шт. пожарный гидрант алу hэм урнаштыру.
Аерым мэсьэлэлэр буенча эко],томия барлыкка килгэн очракта, авыл
х(ирлеге башкарма комитетына акчаны х(ыенда билгелэнгэн башка
мэсьэлэлэрне хэл итy очен хqибэрергэ рохсэт итаргэ.

-

"KAPlLы"

"оиЕ"

5. Арча муниципа-гrь районы Сеще авыл х(ирлеге Гоберчэк авылында
гражданнарныц yзара с€tлым акчаларыН KepTy масьэлэсе буенча х€Lлык
х(ыенын оештыр)л{ы итеп CeTte . авыл п1ирлеге башкарма комитетын
,J'

билгелэргэ.

кyп х{ыела торган урыннарда мэьлyмат
стендларына ТР, Арча районы, I'оберчэк авылы, М.МэЦиев урамы,72Б йорт
6. Олеге карарны

х€Llrык

адресы буенча, интернет мэьлyмат-телекоммуникация челтэрендэ Арча
муницип€tль районыныц рэсми сайтында http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы
буенча урнаштыру юлы белэн иьлан итэрга haM Татарстан Республикасы
Рэсми хокукый мэьлyмат порталында http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча бастырып чыгарырга.
7. Олеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Р.В.Хэмидуллин

Сеще авыл }кирлеге башлы
сЕльскOг0
пOсЕлЕния

fuuonor"*

