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Татарстан Республикасы Арча
муниципаль районы Сеще авыл я{ирлегенда
щир./rаy буенча хезматларнец гарантиялангон
исемлеге нигезенда кyрсатела торган
хезматлар баясен раслау турында

2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы <<Россия Федерациясендэ
х(ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында)>гы Федераль
закон, 1,996 елныц 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы <<Х{ирлэу hэм тqирлэу
эше турында))гы Федераль Закон, 2007 елныц 18 маендагы 196 нчы номерлы
<<Татарстан Республикасында х{ирлэу hэм п("рлэy эше турындa>)гы Федераль
Законны тормышка ашыру буенча чаралар турында>гы Татарстан
Ресгryбликасы Министрлар Кабинеты Карары, 2019 елныц 24 rыйнвuр"r"дu.",
З2 нче номерлы <<20119 елда ryлэYлэрне, пособиелэрне haM компенсациялэрне
индексациялэY кYлэмен раслау турында>)гы Россия Федерациясе карары
нигезендэ Арча муниципаль районы Сеще авыл х(ирлеге башкарма комитеты
кАРАР БИРЭ:

1. 1 нче Кушымта hэм 2 нче Кушымта буенча Арча муниципаль районысеще авыл х{ирлегендэ х(ирлэy буенча хезмэтлэрнец гарантиялэнгэн
исемлеге нигезендэ кYрсэтелэ торган хезмэтлэр бэясен 2019 елныц 1 нче
апреленнэн 5946 сум 47 тиен дип билгелергэ hэм гамалга кертерга.

2. Элеге карарнЫ Татарстан Республикасы хокукый мэьлlматыныц
рэсми порт€tлында (htф:рrаvо.tаtаrstап.ru) hэм Арча муницип€Lлъ районы
рэсми сайтында бастырырга.

з. олеге карарныц yтэлешен тикшереп торуныyз х{аваплылыгымда
к€lлдырам.
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Арча "rуrrЙ"rr* районы
Сеще
авьш хQIрлеге баrrтцдрц1
комитетыЕьщ 2019 елпrьщ к03>

апреJIендэ кабул ителгэЕ 95 нче
номерJIы Карарьпrа
1 нче Кушъшrта

Татарстан Ресrryбликасы Дрча муницппаль районы Сеще авыл щирлегенда
щирлеy буенча гарантияленган хезметлар баясе

Хезмат r<ypcaTy исеме Хезмот KypceTy боясе
kwwнарdа)

1. Щирлэч очен кирэк булган документлар рэсмилаштерy 0

2. Табlт hэм щирлэу очен кирэк булган башка предметлар
бирчhэм китерy

з9з1-4з

З. Мэетне (калдыкларын) зиратка алып бару 475-5l
-1. Жирлэч (кабер казу hэм к\мy) 15з3-53

Барысы 5946-47



Арчаrу."ц".r-ь районы
Сеже
авьш жрlрлеге башкарма
комитетыньщ 2019 елныц к03>
апреленда кабул ителгэн 95 нче
номерлы Карарьтна
2 нче Кlтпьшrта

Татарстан Ресrryбликасы Арча муниципаль районы Сеще авыл щирлегенда щирлеy
буенча гарантияленген хезматлар баясе

Хезмэт KypcaTy исеме Хезмат кyрсатy баясе
kvлtнаоdа)

1. Щирлэу очен кирэк булган документлар рэсмилэштерy 0
2. Мэетне Toov 2|з-97
3. Табут hэм яlирлэy очон кирэк булган башка
предметларны китерy

з72з-46

4. Мэетне (калдыкларын) зиратка алып бару 475-52
5. Х{ирлэу (кабер казу hэм кylиy) t5зз-52

Барысы 5946-47


