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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

 

06.05.2019                             Масловка авылы                                       № 26 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Масловка авыл 

җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең 

гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә 

торган хезмәтләрнең бәясен раслау турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

һәм «җирләү һәм җирләү эше турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-ФЗ 

номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 3 пунктын, 12 статьясындагы 3 

пунктын, «2019 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне 

индексацияләү күләмен раслау турында " Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2019 

елның 24 гыйнварындагы 32 номерлы карары нигезендә», Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында җирләү һәм җирләү эше 

турында «Федераль законны гамәлгә ашыру чаралары хакында» 2007 ел, 18 май, 196 

нчы карарының 3 нче пункты белән расланган Татарстан Республикасында җирләү 

һәм җирләү эше турында "Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү 

хакында" 2007 ел, 18 май, 196 нчы карары: 

 

1.2019 елның 1 февраленнән Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының Масловка авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле 

исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен №1, 2 кушымталар 

нигезендә билгеләү һәм гамәлгә кертү 5946,47 сум күләмендә. 

2.Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм 2019 елның 1 

февраленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, 

Масловка авылы, Үзәк урамы, Масловка авылы адресы буенча урнашкан Масловка 

авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында урнаштырырга. Балык Бистәсе 



муниципаль районының рәсми сайтында, Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Масловка   авыл   җирлеге   башлыгы                                                  А.И.Егоров 
 

 

 

 


