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татарстан Республикасы vIамадыш муниципаль районы коек Ерыкса авыл
)д(ирлегенец Каргалы торак пунктында гражданнарныц yзара салым акч€Lларын
кертy hэм алардан фаЙдалану масьолесе буенча гражданнар я{ыенын билгелау
турында

(Россия Федерациясендэ я{ирле Yзидарэ оештыруныц

гомуми
принциПларЫ турында)гы 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
ФедералЬ законныЦ 25.1, 56 статьясы, <Татарстан Республикасында я{ирле
YзидарЭ турында)> гы 2004 елныц 28 июлендэге 45-зрТ номерлы Татарстан
РеспублИкасЫ Законыныц З5 статъясы, ((Татарстан Республикасы N4амадьiш
муниципаль районыныц Коек Ерыкса авыл х{ирлеге муниципаль берэмлеге"
Уставыныц 2З статьясы нигезендэ карар бирам
:

1.

Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Каргалы
авылы, 1нче }rIай урамында урнашкан 8нче йорт янында 2о2О елныц 12нче
ноябрендэ согать 11.00 дэ Татарстан Республикасы VIамадыш муниципалъ
районы Коек Ерыкса авыл х(ирлегенец Каргалы торак пунктында yзара салым
kepTy мэсьелэсе буенча гражданнар щыенын билгеларгэ.
Гражданнар п{ыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга;

2.

"Татарстан Республикасы Мамадыш мунициrталъ районы Коек Ерыкса
авыЛ х{ирлегеНец Каргалы тораК пуFIктЫ территоРиясендо яшоy
урыны буенча
теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, 1нче группа инвалидлар, Боек Ватан
сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэрдэ катнашкан ветераннар', Боек Ватан сугышында
hэм хэрби хэракЭтлэрдЭ катнашканнарныц тол хатыннары, кондезге булектэ
беЛеПЛ аЛУЧЫ СТУДенТЛар, Россия Армиясе сафларында хезмет итyчелэрдэн каJIа,
2021 елда 400 сум кYлэменда Yзара с,алым кертелYге hэм ул акч€шарны
тубэндэге пtирле эhомияттэге мэсъолэлэрне хэл итy очен тотылуына сез
ризамы:
-урамнарны яктырту лампалары, яктырткычлар, махсус >циhазлар сатып алу,
урнаштыру, алмаштыру;
-юлларны тигезлау haM кардан чистарту.;.

( оИЕ)

(Юк).

З.

Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль районы Коек Ерыкса
авыл я{ирлеге башкарма комитетына Каргалы торак пунктында гражданнар
я{ыенын оештыруны hoM уздыруны йоклэргэ .
4. олеге карарны кабул иткэнriэн соц З кон эченде муниципаль берэмлек

СоветыныЦ мэгълYмаТ стендлаРында, N{амадыш муниципалъ районы
mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы хокукый маьлyмат
рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштырырга.
5. елеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.
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