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<<Россия Федерациясендо щирле yзидарэ оештыруныц

ел

гомуми принциплары

турында)гы 2003 елныц б октябрендэге l31-ФЗ санлы Федераль законныц 25.1,56
Нчы сТатьялары, <<Татарстан Республикасында яqирле yзидара турында>гы 2004
еЛНЫц 28 иЮлендэге 45-ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыныц З5 нче
СТаТЬясы, <<Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль раЙоны Урманчы авыл
х{ирлеге муниципаль берэмлеге) Уставыныц 2З статьясы нигезендэ Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципалъ районы Урманчы авыл п{ирлегенец Х{анлек
совхозы торак пунктында узган гражданнар я{ыены

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы IVIамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
П{ИРЛеГе Щэнлек совхозы торак пункты территориясендэ яшаy урыны буенча
ТеРКЭЛГЭН ба_шигъ булган гражданнарга, 1 hэм 2 группа инвалидлар, Боек Ватан
СУГЫШЫ hЭМ хэрби хэрэкэтлардэ катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугьlшында hэм
ХЭРбИ ХЭРЭКеТЛэрдэ катнашканнарныц тол хатыннары, кyп балалы гаилэлэр,
КОНДеЗГе бУлектэ белем €Lпучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт
ИТlЧеЛЭРДЭН К€LПа,2022 еЛДа 1000 ( бер мен) сум кyлэмендэ yзара саJIым кертергэ.
2. Х{ЫеЛГан акчuLларны я{ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хал итy буенча
тубэндэге эшлэрне башкаруга тотарга:
1. УРМаНчы авыл жирлегенен Щанлек совхозы торак пунктында
?ЦИРЛе аhамияттаге юлларны чокырлар ремонтлау haM грейдлау
(СаТЫп аЛуrташу,вак таш я{аю , килешy буенча эшлар очен тулау)
2.УРМаНчы авыл жирлегенен Щонлек совхозы торак пунктында
}ЦИРЛе аhаМиятле юлларны кардан чистарry haM грейдер белан
тигезлаY;
3.УРаМНаРНЫ яктырту объектларына хезмат кyрсатy (агымдагы

ремонт, урам яктырткычларыныц Лампочкаларын алыштыру,
килешy буенчq эшлар очен тулау).

4. Су алу скважинасын сатып Шу , су башнясы
урнаштыру hэм П{энлек совхозыныц
торак пунктында гамэлдэге су белэн тээмин итy системасына тоташтыру
(материаллар сатыП €lJIу,килешу буенча эшлэр очен тулэу) .

з. олеге

карарны Урманчы авыл щирлегенец мэгълyмат стендларындц
мамадыш муниципrtJIь районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан
республикасы хокукый мэьлyмат рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru.)
урнаштыру

юлы белэн хапыкка х{иткерергэ.
Гражданнар п{ыенында рэислек ит}ц{е,
Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл жирлеге Башлыl.ы,
Совет рэисе
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