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Карар
от «Я) 1 » ^  /  2018 г.

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районында жирлэу буенча гарантияле исемлек 
нигезендэ хезмэт курсэту бэясен раслау турында

“Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми 
принциплары турында” 2003 нче елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль 
законы, “Куму Бэм жирлэу эше турында” 1996 елнын, 12 нче гыйнварындагы 8-ФЗ 
санлы Федераль законы, “Татарстан Республикасында “Куму йэм жирлэу эше 
турында” Федераль законны тормышка ашыру чаралары хакында” 2007 ел, 18 май, 
196 нчы карары”, Россия Федерациясе дэулэт хакимиятенец “Айлык акчалата 
тулэулэрне йэм компенсациялэрне индексациялэу коэффициентын раслау“ 
турында 2018 елнын 26 нчы гыйнвары, 74 нче санлы карары нигезендэ,Татарстан 
Республикасы Мамадышмуниципаль районы Башкарма комитеты

к а р а р б и р э :
{.Мамадыш районында жирлэу буенча гарантияле исемлек нигезендэ хезмэт 

курсэту бэясен 1нче Ьэм 2нче кушымталар нигезендэ 5701,31 сум кулэмендэ 
билгелэргэ йэм 2018 нче елнын 1 февраленнэн гамэлгэ кертергэ.

2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц2017 елнын 31 нче гыйнварындагы “Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районында жирлэу буенча гарантияле исемлек нигезендэ 
хезмэт курсэту бэясен раслау турында” 85 нче санлы карарын 2018 елнын 1 
февраленнэн уз кочен югалткан дип танырга.

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 
рэсми сайтында Ьэм массакулэм мэгълумат чараларында бастырып чыгарырга.

4.Элеге карарныц утэлешен уз контролемэ алам.

Житэкче И.М. Дэржеманов
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Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц
31.01.2018 ел, 92 нче номерлы карарына 
кушымта № 1

Татарстан Республикасы Мамадышмуниципаль районында 
ж;ирлэу буенча гарантияле исемлекнигезендэ 

хезмэт курсэту бэясе
(тормыш иптэше, якын туганнары, законлы вэкиле булган очракта)

Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт курсэту бэясе (сумнарда)

Жирлэу ечен документлар эзерлэу 0,00

Гургэ индеругэ кабер такталары, табут йэм 
башка предметлар биругэ Ьэм китеругэ

2622,62

Мэетне (мэет калдыкларын) алып килугэ 683,37

Кабер казу Ьэм я^ирлэу 2395,32

барлыгы 5701,31



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыньщ
31.01.2018 ел, 92 нче номерлы карарына 
кушымта №2

Татарстан Республикасы Мамадышмуниципаль районында 
ж;ирлэу буенча гарантияле исемлекнигезендэ 

хезмэт курсэту бэясе
(тормыш иптэше, якын туганнары, законлы вэкиле булмаган очракта)

Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт курсэту бэясе 
(сумнарда)

Жирлэу ечен документлар эзерлэу 0,00

киендеру 813,65

Гургэ индеругэ кабер такталары, табут йэм 
башка предметлар биругэ йэм китеругэ

1883,44

Мэетне (мэет калдыкларын) алып килугэ 697,20

Кабер казу йэм >кирлэу 2307,02

барлыгы 5701,31


