ТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ "САВРУШ
АВЫЛ Ж;ИРЛЕГЕ" МУНИЦИПАЛЬ БЕР6МЛЕГЕ БАШЛЫГЫ
КАРАР
№1

27.11. 2021 ел.

«Торак пунктта граждан нар ^ыенын билгелэу турында"
Иске Савруш авыл жирлеге башлыгы
керту мэсьэлэсе буенча муниципалы район советы утырышы
гражданнарньщ узара салым акчаларын куллану»

«Россия Федерациясендэ >цирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында " 06.10.2003 ел, № 131-ФЭ Федераль законный 25.1, 56 статьялары,
«Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендэге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясы, Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Уставыньщ 24 статьясы, Аксубай
муниципаль районы "Савруш авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге башлыгы
карар чыгарды.:
1.Иске Савруш авыл жирлегендэ яшэуче гражданнар ечен Аксубай муниципаль
районы Иске Савруш авыл >кирлегенэ узара салым керту мэсьэлэсе буенча
гражданнар жыенында 10 сэгать 00 минут 07.12.2021 елнын Иске Савруш
авылында яшэуче гражданнар ечен узара салым керту мэсьэлэсе буенча
гражданнар жыелышын билгелэргэ.
2.Халык >цыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
_______ 2022 елда узара салым кертуегез Нэм Аксубай муниципаль районы Иске
Савруш авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ
булмаган кешедэн, 1 Теркем инвалидларыннан, Беек Ватан сугышы
ветераннарыннан Нэм кендезге формада белем алучы студентлардан тыш, 300
сум кулэмендэ акча кертуегез Ьэм >кирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен
алынган акчаларны тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эНэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл итугэ юнэлдеруегез белэн килешэсезме?:
1.>Кирлекнец торак пунктлары чикпэрендэ жирле эНэмияттэге автомобиль
юлларына карата юл эшчэнлеге:
1) Иске Савруш авылында вак таш жэю (пэм юлларны ремонтлау (сатып алу, ташу,
вак таш жэю, килешу буенча эшлэр ечен тулэу);
2)юлларны кышкы карап тоту (килешу буенча эшлэр ечен тулэу)
2. Жирле к чикпэрендэ халыкны су белэн тээмин иту, ташландык суларны
агызу, халыкны ягулык белэн тээмин итуне оештыру, Россия Федерациясе
законнарында билгелэнгэн вэкалэтлэр чикпэрендэ:
1) Иске Савруш авылына су белэн тээмин иту системасын ремонтлау Нэм
материаллар сатып алу (килешу буенча эшлэр сатып алу, тулэу).
3. >Кирлек территориясен тезекпэндеруне оештыру (урамнарны
яктыртуны да кертеп):
1) Иске Савруш авылында Комсомол урамы буенча урнашкан куперне агымдагы
ремонтлау

«АРТЫНА»

«КАРШЫ».

3. >1^ыеннарны оештыру Нэм уткэру ечен Савруш авыл х^ирлеге башкарма
комитетына >каваплылык йекпэргэ.
4. блеге карарны Савруш авыл х^ирлегенец рэсми сайтында «Интернет»
мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча халыкка
>киткерергэ: Ьйр://акзиЬаеуо.*а{аг.ги Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль
районы Савруш авыл >кирлегенец мэгълумат стендларында
5. Элеге карар кабул ителгэн кеннэн уз кеченэ керэ.

Савруш авыл >кирлеге башлыгы: А. Г. Кузьмин

