
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 елга халыкка мунча хезмәтләре өчен түләүләр турында 

      

Минзәлә муниципаль район Советының 17.12.2017 елда кабул ителгән “2018 елга 

халыкка мунча хезмәтләре өчен түләүләр турында” гы Минзәлә муниципаль 

район Советы карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

       2004 елның 30 декабрендә кабул ителгән “Коммуналь комплекс 

оешмаларының тарифларын җайга салу нигезләре турында”гы №210-ФЗ 

Федераль законы, 1995 елның 24 ноябрендә кабул ителгән “Россия 

Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында”гы №181-ФЗ федераль 

законы (2007 елның 1 декабрендәге №309-ФЗ редакциясендә), Бөтенроссия 

сукырлар җәмгыятенең Минзәлә җирле бүлекчәсенең 3.12.2018 елда кабул 

ителгән №51 хаты нигезендә, шәһәр мунчасында капиталь ремонт уздыруга бәйле 

рәвештә мунча хезмәтләренең үзкыйммәте арту сәбәпле, 

 

МИНЗӘЛӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. Халыкка мунча хезмәтләренә тарифларны 2019 елның 1 гыйнварыннан 

2019 елның 31 декабренә кадәр кертергә һәм расларга (Кушымта №1) 

            - гомуми – 100 сум; 

            - пенсионерлар өчен – 80 сум; 

            - балалар өчен – 60 сум;  

            -Сукырлар җәмгыяте Минзәлә җирле оешмасының күрү буенча 

инвалидлары өчен – 50 сум (№2 кушымта исемлеге нигезендә) 

            -сауна – 300 сум. 

          2. Минзәлә муниципаль район Советының 17.12.2017 елда кабул ителгән 

№17, 16.10.2018 елда кабул ителгән “2018 елга халыкка мунча хезмәтләре өчен 

түләүләр турында”гы №4 Карарлары көчен югалткан дип санарга. 

           3. Гамәлдәге карарның үтәлешен контрольдә тотуны икътисад, бюджет һәм 

эшмәкәрлек буенча комиссия рәисе Р.Ш.Газизяновка, Минзәлә муниципаль район 

Башкарма комитеты Җитәкчесе К.Р.Нәҗмиевка, Минзәлә муниципаль район 

Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше һәм инвестицияләр 

буенча урынбасары Д.А.Чухланцевка йөкләргә. 

 

 

Минзәлә муниципаль район 

Башлыгы  -                                                                          А.Ф.Салахов                       

                                                     
                                       

 

25 декабрь 2018 ел 9 



                                         

 

Кушымта № 1 

ТР Минзәлә муниципаль 

район Советы карарына 

дата 25.12.2018ел  № 9 

 

 

2019 елның 1 гыйнварыннан халыкка мунча хезмәтләренә тарифлар 

 

Тәрти

п №  

Халык 

категорияләре 

буенча юыну төре 

Бер тапкыр юыну 

бәясе 

(сум) 

Юыну озынлыгы 

(сәг)  

 

1. Гомуми 100 1 сәг. 

2. Пенсионерлар өчен 80 1 сәг. 

3. Балаларга 60 1 сәг. 

4. Күрү буенча 

инвалидлар 

(кушымта №2 

исемлеге буенча) 

 

50 1 сәг. 

5. Сауна 300 1 сәг. 

 

 

 

 

 

 

Минзәлә муниципаль район 

Башлыгы                                                                                                   А.Ф.Салахов 

 

 

 

 

 

 

 



 
Кушымта № 2 

ТР Минзәлә муниципаль район 

Советы карарына 

дата 25.12.2018ел  № 9 

 

2019 елның 1 гыйнварыннан шәһәр мунчасына ташлама белән йөрү өчен 

сукырлар җәмгыятенең Минзәлә җирле оешмасының күрү буенча 

инвалидлар исемлеге 

№ п/п Фамилия, исеме, атасының исеме 

 

 

 

1. Автулева Валентина Николаевна 3 нче төркем инвалид  

2. Барова Нина Васильевна 2 нче төркем инвалид  

3. Валиева Венера Габдулла кызы 2 нче төркем инвалид  

4. Горячева Роза Гурьевна 2 нче төркем инвалид  

5. Зиновьева Валентина Никоноровна 2 нче төркем инвалид  

6. Исламова Лира Юсуп кызы 2 нче төркем инвалид  

7. Курылева Людмила Васильевна 2 нче төркем инвалид  

8. Миңнегәрәев Марсель Вәли улы 3 нче төркем инвалид  

9. Наумова Галина Ильинична 2 нче төркем инвалид 

10. Петрова Антонина Спиридоновна 2 нче төркем инвалид  

11. Сабирова Алсу Наил кызы 2 нче төркем инвалид  

12. Сидорова Вера Анатольевна 2 нче төркем инвалид  

13. Ткачева Валентина Васильевна 2 нче төркем инвалид  

14. Третьякова Валентина Николаевна 3 нче төркем инвалид 

15. Христофоров Борис Николаевич 3 нче төркем инвалид 

 

 

 

 

 

 

Минзәлә муниципаль район 

Башлыгы                                                                                         А.Ф.Салахов                 

 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 


