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Постановление
№ / с у

Карар
ОТ «  Z 3 »  д з  2019 г.

Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы жирлекара куму урыннарында 
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 йэм жирлэу эше турында” 1996 елныц 12 нче гыйнварындагы 8-ФЗ 
санлы Федераль законы, “Татарстан Республикасында “Куму Ьэм жирлэу эше 
турында” Федераль законны тормышка ашыру чаралары хакында” 2007 ел, 18 май, 
196 нчы карары, Россия Федерациясе Дэулэт Хакимиятенец “2019 елда тулэулэрне, 
пособиелэрне Ьэм компенсациялэрне индексациялэу коэффициентын раслау 
турында" 2019 елныц 24 гыйнварындагы 32 санлы карары нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты

к а р а р  б и р э :
1. Мамадыш муниципаль районы жирлекара куму урыннарында жирлэу 

буенча гарантияле исемлек нигезендэ хезмэт курсэту бэясен 1 нче Ьэм 2 нче 
кушымталар нигезендэ 5946,47 сум кулэмендэ билгелэргэ Ьэм 2019 нчы елныц 1 
апреленнэн гамэлгэ кертергэ.

2. Элеге карарны " Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында Ьэм массакулэм мэгълумат чараларында бастырып 
чыгарырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец беренче 
урынбасары М. Р. Хужажановка йеклэргэ.

ЖДтэкче И.М. Дэржеманов
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Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетынын, 

Z 3 . 0 3 2019 ел, fOj нче санлы карарына
1 нче № кушымта

2019 елныц 1 апреленнэн Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы жцрлекара куму урыннарында жцрлэу буенча 

гарантияле исемлек нигезендэ тормыш иптэше, якын туганнары, законлы вэкиле
булган очракта, хезмзт курсэту бэясе

Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт курсэту бэясе 
(сумнарда)

Ж^ирлэу ечен документлар эзерлэу 0,00

Гургэ ицдеругэ кабер такталары, табут Ьэм 
башка предметлар биругэ Ьэм китеругэ

2735,40

Мэетне (мэет калдыкларын) зиратка алып 
килугэ

712,75

Кабер казу Ьэм жирлэу 2498,32

барлыгы 5946,47



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
Z3 03> 2019 ел, /Oj  нче номерлы карарына

2нче № кушымта

2019 елныц 1 апреленнэн Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы жцрлекара куму урыннарында жирлэу буенча 

гарантияле исемлек нигезендэ, тормыш иптэше, якын туганнары, законлы вэкиле
булмаган очракта, хезмэт курсэту бэясе

Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт курсэту бэясе (сумнарда)

1 .Жцрлэу ечен документлар эзерлэу 0,00

2. Мэетне киендеру 848,64

3 .Гургэ ицдеругэ кабер такталары, табут 
Ьэм башка предметлар биругэ йэм 
китеругэ

1964,43

4.Мэетне (мэет калдыкларын) зиратка 
алып килугэ

727,18

5.Кабер казу йэм жирлэу 2406,22

барлыгы 5946,47


