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Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл
щирлегенец Коек Ерыкса торак пунктында гражданнарныц yзара салым
акчаларын kepTy hэм алардан файдалану месьэласе буенча гражданнар
я{ыенын билгелэу турында

(Россия Федерациясенде щирле yзидара оештыруныц

гомуми
принциплары турында)гы 2003 елныц б октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25,|, 56 статьясы, <Татарстан Республикасында щирле
Yзидарэ турында)) гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц З5 статьясы, <Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районыныц Коек Ерыкса авыл жирлеге муниципаль берэмлеге"
Уставыньtц2З статьясы нигезендэ карар бирэм
:

1,

Татарстан Республикасы, VIамадыш муниципаль районы, Коек Ерыкса
авыльi , Гагарин урамы , 29 нчьl йорт адресы буенча урнашкан Коек Ерыкса
авылы модэният йорты бинасында2020 елныц 1 1нче ноябрендэ сэгать 15.00 дэ
Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек Ерыкса авыл
iкирлегенец Коек Ерыкса авылы торак пунктында yзара салым KepTy мэсъэлэсе
буенча гражданнар я{ыенын билгелэрго. .
Гражданнар х{ыенына чыгарыла торган мэсьелене расларга:
"Татарстан Республикасы N4амадыш муницип€Lть районьi Коек Ерыкса
авыл я{ирлегенец Коек Ерыкса торак пункты территориясендо яшэY урыны
буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, 1 нче группа инвалидлар, Боек
Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдо катнашкан ветераннар, Боек Ватан
сугышында hэм харби хэрэкэтлэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кондезге
булекто белем алучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт
итyчелсрдэн кала,2021 елда 400 сум кyламендэ yзара салым кертелyгэ hэм ул
акчаларны тубэндэге я{ирле эhомияттэге мэсьэлэлэрне хэп итy очен тотылуына

2.

сез ризамы:
- урамнардагы юлларны вак таш белан ремонтлау (сатып алу, вак таш щэю);

- урамнарга яктырту лампалары, яктырткычлар, махсус щиhазлар сатъiп

урнаштыру, алмаштыру;
-юлларны тигезлэy hэм кардан чистарту;

( оИЕ,)

(IOK).

алу,

З.

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаlrь районы Коек Ерыкса
авыл я{ирлеге башкарма комитетына Коек Ерыкса торак пунктында
гражданнар п{ыенын оештыруны hэм уздыруны йоклэргэ .
4. Олеге карарны кабул иткэнЁэн соц З кон эчендэ муниципаJIь берамлек

Советыныц мэгълyмат стендларында, Мамадыш муницип€Lль

районы
mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы хокукый мэгълyмат
рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.
5. елеге карар басылып чыккан коненнэн yз кочене керэ.

Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципалъ районы
Коек EpbiKca авыл я(ирлеге башлыгы:

Ф.Р.Шэйхетдинов

