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авыл
татарстан Республикасы Дрча муниципаль районы Сеже
il(ирлеге муниципаль берамлеге Башлыгы

кАрАры
19 октябрь 2020

ел

Ng 12

дрча муниципаль районы Сёэце авыл 2t(ирлеге Сеяqе авылында
граждаНнарныц Yзара салым акчаларын керту haM алардан файдалану

й"r"rr".е буенча халык

2цыенын бrлгелау турында

((РоссиЯ ФедераЦиясфдЭ яlирле Yзидарэ оештыруныц гомуми
номерлы
принциплары турында) 2003 елныц б октябрендэге _ 131-ФЗ
}кирле
Федераль ,uпоrйц 25.| сtатьясы, кТатарстан Респубпикасында
июлендэге 45-трЗ номерлы Татарстан
Yзидарэ турындD 20о4 елныц 28
Арча
Республикасы Законыныц 35 статьясы hэм Татарстан Республикасы
нигезендэ,
*у""ц"rrаль районы Сеще авыл щирлеге Уставыныц 23 статъясы
берэмлеге
Дрча муниципаJIь раЙоны Сех{е авыл х{ирлеге муницип€tлъ
Башлыгы Карар бирде:
Ap"u муниципалъ районы Сеще авыл жирлеге Сех(е авылында
yзара
сеще авылы, Мэктэп урамы, 25 йорт адресы буенча цражданнарныц
2020
сttлым акчалары" *ф^ry h., алардан файдалану мэсъаласе буенча
беренче этабын
елныц 10 ноябренэ 10Ъэiаr" 00 миЪутгu "-"r* щыеныныц

1.

билгеларгэ.

2-.

Дрча муниципалъ районы Сех{е авыл }кирлеге cexqe авылында
гражданнарныц yзара
сех(е авылы, Мэктэп урамы, 25 йорт адресы буенча
буенча 2020 елныц
с€шым акчалары" п.р"уЪэм Еtлардан файда,гlану мэсьэласе
этабын
10 ноябренэ 1б ..*r" 00 минутта xaJIbiK жщеныныц икенче
билгелэрга.

буенча
3. Торак пунктта яшэ!челэрнец исемлеген булуне территория

башкарырга.

1нче этап: Вахитов, Мэктэп урамнарында яшэyчелэр,
2нче этап: ТынЁrчлык урамында яшэlчелэр,
4. Халык жщенына чыгарылулы ryбэндаге мэсьэлэне расларга:

<сез 2021 елда яшаY урыны буенча дрча муниципаrrь районы Сеже
тyлэy
авыл п(ирлеге территориясендэ теркэлгэн hэр балиь булган кешегэ,
hэм
кYлэме Z50 .у' тэтцкиЛ иткэН *""д.... формада укrIЫ студентпардан
керry hэм
1нче группа инвалидлардан тыш, 500 сум кYлэменда Yзара саJIым
буенча
€шынган акчаларны я(ирле эhэмия'ттэге мэсьэлэлэрне хэл итy
тубэндэге эшлэргэ юнэлдеру белэн килешэсезме:

Урамнарны яктырту челтерлэрен ремонтлау, шул исэптэн

яктырткычлар, лампаJIар, изоляцияленгэн чыбыклар, таймерлар, автоматлар,
контакторлар сатып алу hэм урнаштыру
Тынычлык урамы 49 йорт янында ,кесмэс елгасы аша, кyпер ясау
очен матер€Lллар аry hэм купер ясау
- Мэктэп урамында автомобиль юлын тигезлэy очен вак таш п(эю
дерым мэсьэлэлэр буенча экономия барлыкка килгэн очракта, авыл
)цирлеге башкарма комитетына акчаны х{ыенда билгелэнган башка
мэсъэлэлэрне хэл итy очен хqибэрергэ рохсэт итэргэ,

-

ccgfrgll

"Т{rцРТТТЫ"

5. Дрча муниципаль районы.сеще авыл п{ирлеге Сея{е авылында
гражданнарныц Yзара с€Lлым акчаларIн KepTY масьэлэсе буенча хаJIык
х{ыенын оештыруЕIы итеп cext9 авыл п(ирлеге башкарма комитетын
билгелэргэ.

6. олеге карарны х€tлык кyп жыела торган урыннарда МэьJцiмат

стендларына Сеще авылы, Мэiстап урамы, 25 йорт адресы буенча, интернет
мэьлYмат-телекоммуникация челтэренда Арча мучицип€tль раЙоныныц
юлы
рэсми сайтында http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштыру
белэн иьлан итэргэ hэм Татарстан Республикасы Рэсми хокукый мэьлyмат
чыгарырга,
порт€LлыНда htф:/фrачо.tаtаrstап.ru. веб-адресы буенча бастырып
7. олеге карар басылып чыккан коненнэн yз кочена керэ.
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