
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Мицлебай авылы башкарма комитеты

КАРАРЫ № 4

2019 ел 19 июнь

>ки

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Мицлебай авыл 
>к;ирлегенд8 >к;ирлэу хезмэтлэренец 
гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнец бэясен 
билгелэу турында

2003 елныц 6 октябрендэге “Россия Федерациясендэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» №131-Ф3,
12 январендэге «Ж;ирлэу Иэм >к;ирлэу эше турында» №8-ФЗ федер 
нигезендэ, 2007 елньщ 18 маендагы Татарстан Республикасы 
Кабинетыныц «Татарстан Республикасында куму Иэм >цирлэу , 
Федераль законны гамэлгэ ашыру чаралары хакь|нда» №196 кара 
Дэулэт учреждениесе -  Россия Федерациясе Пенсия фонды.._ 
Республикасыц Элмэт шэ1пэрендэге идарэсе белэн (районара) кил

Мицлебай авылы башкарма комитеты 
КАРАР БИРЭ:

нь

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Ми 
>кирлегендэ >цирлэу хезмэтлэренец гарантиялэнгэн исемле|(| 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнец бэясен 2019 елньщ 1 июленнэн 
кулэмендэ билгелэргэ h9M гамэлгэ кертергэ, 1 нче кушымта h9M 2 
нигезендэ.

2. Элеге карарны Мицлебай авылы, Ш.Бикчурин урамы, 
Мицлебай станциясе, Шоссе урамы,20а йортЫ территоиясен 
махсус мэгълумати стендларда халыкка >циткерергэ, 
Республикасыныц хокукый мэгълуматлар рэсми 
(PRAVO.I ATARSTAN.RU) h9M Элмэт муниципаль районы сайт 
челтэрендэ урнаштырырга.

3. Элеге карар 2019 елныц 1 июленнэн уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны уз артымда

Мицлебай авылы 
башкарма комитеты >цитэкчесе
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Хезмэт курсэту исеме

Куму ечен кирэкле документларны 
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Мэрхумнец гэудэсен (мэетен ) 
зиратка алып бару
Кабер (казу Иэм куму)
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эйберлэрне тапшыру

Минлебай авыгы

/у ’

башкарма комитеты >цитэкчесе

' и  * V v_ '•v.

И.М.Рэхимов



Татарстан Республикасы 
Элмрт муниципаль районы 
Мицлебай аЕ1ылы башкарма 
комитетыныц 2019 елньщ 
19 июнендеге 
карарына 2 нче кушымта

„ Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль райбны 
Мицлебаи авылы >кирлегендэ >цирлэу хезмэтлэренфц гарантиялэ 

нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнец бэяс|е

№№
п/п

Хезмэт курсэту исеме

Куму ечен кирэкле документларны 
рэсмилэштеру
Мэетне кэфенгэ теру

Хезмэт

Г робны haM куму ечен кирэкле башка
эйберлэрне тапшыру________
Мэрхумнец гэудэсен ( мэетен ) 
зиратка алып бару
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Мицлебай авылы 
башкарма комитеты >цитэкчесе

нгэн исемлеге
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