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Карар
ст (0]> апрель 2019 ел.

Татарстан Республикасы Мамадыtл
муниципаль районы Сон авыл )цир.fiегенда
щирлаy буенча гарантияле исемлек
нигезендэ хезмэт кyрсэry баясен раслау ryрыFlда

"Россия Федерациясенда }{ирле yзидарэне оештыруныц гомуми принциплары
турында" 2003 нче елныц б ошябрендаге 131-Ф3 санлы Федераль законы, "KyMy
haM цирлеy эше ryрында" 1996 елныц 12 нче гыйнварындагы 8-Ф3 Gанлы Федераль
законы, "Татарстан Республикасында "Кyгиy haM >цирлаy эше ryрында" Федераль
3аконны тормы!.ilка ацJыру чаралары хакында" 2аа7 ел, 18 маЙ, 196 нчы карары,
Россия Федерациясе Дgyлат Хакиfu!иятенец '201g елда ryлэyларне, пособиелэрне
haM компенсациялёрне индексациялэV коэффициентын раЁлау ryрында" 2019
елныц 24 гыЙнварь!ндагы 32 санлыкарарынигезенда,Татарстан Республикасы
Мамадышмуниципаль районы Сон aвblл жирлеге Башкарма кOмитеты

карарбирэ:
1.Мамадыш муниципальрайоны С*н авь!л }цирJ'lегёнда it{ирлёу буенча гарантияле
исемлек нигезенда кеýплýт KVpcýry Sая*ен 1нче h*пл 2 нче кушыhлталар нигезенде
5946,47 cytv! кVламенд8 ýилгеларг* h*пл 2*1ý нчы елныц 1 апрёJэённан гамФлга
кертерга.
2. Олеге карарны Татарстан Реепубликасы lИамадыlзl муниципаль районыньiц рёс,\ли
сайтында hэм масоакVлам мёгьлyмат чараларында баотырып чыгарырга.
3,Олеге карарныц \ггэлешен Vз контролеr,ла алам.

}{итокче: ПЛ,Ф"Сэлэхов4*;



Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Сон авыл жирлеге
Башкарма комитетыныц
01 апрель 2а19 ел, 18 нче санль1
карарына 1 нче Ng лы кушымта

2а19 елныц 1 апреленнанТатарстан Республикасы
Мамадыltl муниципаль районы Сон авыл )t(ирлегендэ }кирлау буенча

гарантияле исемлек нигезендэ тормыtл иптёше, якын туганнары, законлы вэкиле
булган очракта, хезмат кyрсэтV бэясе

Хезмэт ryрсsry атамасы Хезмэт Kypcary баясе
iсуr*нарда}

Х{ирлау очен докупrентлар ёзерлэy с,00

Гурга индерyга кабер такталары, табут
hэм башка предметлар бируга hэм

27з5,4а

Мэетне (мает калдыtfiарын) зиратка алып
килYгэ

712,75

Кабер казу hэм )i(ирлэy

=--оарль!гы

2498,32

5946,47

}Щитэкче: М,Ф.Сэлахов



Татарстан РеспубликаGы Мамадыш
муниципаль районы Сон авь!л )цирлеге

,. Башкарма комитетыныц
01 апрель 20'l9 ел, 18 нче санлы
Kapapblнa 2 нче NE лы кушымта

2019 елныц't апреленнан Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы Сон авыл цирлегендэ )цирлоу буенча гарантияле
исемлек нигезенде,тормыш иптэtле, якын ryганнары, законль! вэкиле булмаган

очракта, хезмэт KVpcaTV баясе

Хезмот кVрсеry атамасы Хезмат кVрсаry бэясе
(сумнарда)

1 .Х{ирлэу ечен документлар эзерлаy с,с0

2, Мэетне киендерy 848,64

3.Гургэ и}церyгэ кабер такталары, табут
haM башка предметлар бируга hапа
китерчгэ

1964,4з

4. Маетне (мэет калдь!lшарын) зиратка
алып килyгэ

727,18

5.Кабер казу hoM л{ирлэy 24о6,22

барлыгы 5946,47

)t{итакче: М"Ф.Салэхов


