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2021 елда Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Элкэй авыл
жирлеге Элкэй торак пунктында гражданнардан
узара салым керту турында
2003 елнын 06 октябрендэге 131-Ф3 номерлы «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
оештыруньщ гомуми принциплары турында» Федераль законный 25.1, 56 статьясы, 2004 елнын 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында” Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезендэ
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Элкэй авыл жирлеге Элкэй торак
пунктында гражданнар жыены

КАРАР ИТТЕ:
1. 2021 елда 1 теркем инвалидлар, Боек Ватан сугышы ветераннары Ьэм анда катнашучылар,
Боек Ватан сугышында катнашучыларнын тол хатыннары, кондезге уку формасы буенча белем
алучы студентлардан тыш, Азнакай муниципаль районы Элкэй авыл жирлеге Элкэй авылы торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн 400 сум
кулэмендэ узара салым кертергэ.
2. Ды елган акчаларны жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итуг буенча тубэндэге эшлэрне
башкаруга жибэрергэ:
-бэйрэм чараларын оештыру Ьэм уткэру (Элкэй авылында «Жицу коне», «Сабантуй»,
«Халыкара олкэннэр коне», «Инвалидлар декасы», «Яна ел» бэйрэмнэрен уткэругэ булэк Иэм
сувенир продукциясен сатып алу);
-Элкэй авылы территориясен тозеклэндеруне оештыру (карны механикалаштырылган
жыештыру хезмэтлэре очен тулэу, чит оешмаларныц юлларны кардан чистарту хезмэтлэре);
территорияне тозеклэндеруне оештыру (территорияне механикалаштырылган чаптыру
хезмэтлэре очен тулэу, шартнамэ буенча эшлэр очен тулэу, Элкэй авылы территориясен
яшеллэндеру чаралары);
-жирлек халкынын массакулэм ял иту очен шартлар тудыру Ьэм халык куплэп ял итэ торган
урыннарны тозеклэндеруне оештыру (парк коймалары очен материал сатып алу);
-Элкэй авылында Ьэлак булган сугышчыларга куелган Ьэйкэллэрне тозеклэндеру (чэчэк
усентелэре сатып алу);
-халыкны су белэн тээмин итуне, суны чыгаруны оештыру (Элкэй авылында эчэ торган суныц
биохимик Иэм бактериологик анализын уткэру);
-куму урыннарын карап тоту (зиратларны дератизациялэу, зират коймаларын буяу очен лаклы
материаллар сатып алу);
3. Элеге карарны, кабул ителгэннэн сон 10 кон эчендэ, Элкэй авыл жирлеге мэгълумати
стендларында Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында (http://aznakaevo.tatarstan.ru),
хокукый мэгълуматныц рэсми сайтында (http://aznakaevo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белэн
игълан итэргэ.
Гражданнар жыенында рэисле
Азнакай муниципаль районы
Элкэй авыл жирлеге башлыгы
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