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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл 
жирлегендэ жирлэу буенча хезмэтлэрнен гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ 

курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясен раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «жирлэу Ьэм жирлэу эше турында» 1996 елньщ 12 
гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы федераль закон, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц 2007 елныц 18 маендагы карары нигезендэ 
«Татарстан Республикасында Куму Ьэм жирлэу эше турында «Федераль 
законны гамэлгэ ашыру чаралары хакында» Россия Федерациясе 
Хекумэтенец «2019 елда тулэулэрне, пособиелэрне Ьэм компенсациялэрне 
индексациялэу коэффициентын раслау турында» 2019 елныц 24 
гыйнварындагы 32 номерлы карары, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы НОНЭГЭР авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР 
БИРЭ:

1.2019 елныц 1 февраленнэн Балтач муниципаль районыныц Ненэгэр 
авыл жирлегендэ жирлэу буенча хезмэтлэрнен гарантияле исемлеге 
нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясен 1 нче кушымта Ьэм 2 нче 
кушымта нигезендэ билгелэргэ Ьэм гамэлгэ кертергэ.

2. Олеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталы» интернет -  ресурсында бастырып чыгарырга Ьэм Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштыру 
юлы белэн халыкка игълан итэргэ baltasi.tatarstan.ru.

3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

Авыл жирлеге башлыгы:
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Ненэгэр авыл жирлеге 
башкарма комитеты житэкчесенен, 
15- номерлы карарына 1-кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл 
жирлегендэ жирлэу буенча гарантиялэнгэн хезмэтлэр исемлеге

(01.02.2019 елдан

Хезмэтлэр исемлеге Бэясе

1. Жирлэу ечен кирэкле документларны 
рэсмилэштеру

0

2 Жирлэу ечен кирэк булган эйберлэр белэн 
тээмин иту

2616,75

3. Улгэн кешенен мэетен (жэсэден) зиратка 
алып килу

737,66

4. Кабер казу йэм жирлэу 2592,06

Барлыгы 5946,47



Ненэгэр авыл жирлеге 
башкарма комитеты житэкчесенец 
15- номерлы карарына 2-кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Нонэгэр авыл 
жирлегендэ жирлэу буенча гарантиялэнгэн хезмэтлэр исемлеге

(01.02.2019 елдан)

Хезмэтлэр исемлеге Бэясе

1. Жирлэу ечен кирэкле документларны 
рэсмилэштеру

0

2. Мэетне теру,киендеру 225,36

3. Жирлэу ечен кирэк булган эйберлэр белэн 
тээмин иту

2391,41

4. Улгэн кешенен мэетен (жэсэден) зиратка 
алып килу

738,05

5. Кабер казу Ьэм жирлэу 2591,65

Барлыгы 5946,47


