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Татарстан Республикасы Мамадыш муницип€L,Iь районы Коек Ерыкса авыл
щирлегенец Яца Комазан торак пунктында гражданнарныц yзара с€IJIым
акчаларын I{epTy hэм алардан файдалану мэсъалэсе буенча гражданнар
п{ыенын билгелэу турында

((Россия Федерациясендэ я{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында>гы 2003 елныц б октябрендэге lЗi-ФЗ номерлы

Федералъ законныц 25,|, 56 статьясы, ((Татарстан Республикасында )цирле
yзидарэ турында)) гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц З5 статьясы, <Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципалъ районыныц Коек Ерыкса авыл х{ирлеге муниципаль беромлеге"
Уставыныц 23 статьясы нигезендэ карар бирэм
:

1.

Татарстан Республикасы, VIамадыш муниципаль районы, Яца Комазан
авылы , Баллы Чишмэ , 1а йорт адресы буенча урнашкан Яца Комазан

табиблык амбулаториясе бинасы территориясенда 2020 елныц 11нче
ноябренда согать 13.00 дэ Татарстан Республикасы Мамадыш муницип€Lль
районы Коек Ерыкса авыл щирлегенец Яца Комазан авылы торак пунктынДа
yзара салым KepTy мосьэлэсе буенча гражданнар ll(ыенын билгелергэ.
Гражданнар я(ыенына чыгарыла торган мосьалоне расларга:

2.

"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса
авыл п{ирлегенец Яца Комазан торак пункты территориясендэ яшэy урыны
буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, 1 нче группа инваJIидлар, Боек
Ватан сугышы hoM хэрби хэрэкэтпэрдэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан
сугышында haM хэрби хорокэтлэрда катнашканнарныц тол хатыннары, кондезге
булекта белем алучы студентлар, Ро,ссия Армиясе сафларында хезмэт
итyчелэрдэн кала, 2021 елда 400 сум кyломенда yзара са_пым кертелyгэ hэм ул
акчаларны тyбэндэге щирле эhэмияттэге мосьэлэлэрне хол итy очен тотылуына
сез ризамы:
- N{yca Х{элил, Вахитов урамындагы юлларны вак таш белэн ремонтлау (сатып
алу, вак таш щэю);
,,.:,

- урамнарны яктырту лампалары, яктырткычлар, махсус жиhазлар саТыП

урнаштыру, алмаштыру;
- юлларны тигезлэу haM кардан чистарту;

( оИЕ)

(Юк)

аЛУ,

З. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса
авыл я{ирлеге башкарма комитетына Яца Комазан торак пунктында

гражданнар я{ыенын оештыруны hэм уздыруны йеклэрга

.

4. Олеге карарны кабул иткэннэн соц 3 кон эчендэ муниципаль берэмлек

Советыныц мэьлyмат стендларында, N[амадыш муниципаль районы

mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы хокукыЙ мэгълyмат
расми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.
5. Олеге карар басылып чыккан коненнан yз коченэ керэ.

Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципалъ районы
Кеек Ерыкса авыл х{ирлеге башлыгы:
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