
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Ямаш авылы башкарма комитеты

КАРАРЫ № 20

2019 ел 19 июнь

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Ямаш авыл 
>цирлегендэ и^ирлэу хезмэтлэренец 
гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясен 
билгелэу турында

2003 елньщ 6 октябрендэге “Россия Федерациясендэ >цирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» №131-Ф3, 1996 елньщ
12 январендэге «>^ирлэу Иэм ж;ирлэу эше турында» №8-ФЗ федераль законнар 
нигезендэ, 2007 елньщ 18 маендагы Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыньщ «Татарстан Республикасында куму Иэм >кирлэу эше турында» 
Федераль законны гамэлгэ ашыру чаралары хакында» №196 карары нигезендэ, 
Дэулэт учреждениесе -  Россия Федерациясе Пенсия фондыньщ Татарстан 
Республикасьщ Элмэт шэИэрендэге идарэсе белэн (районара) килешеп

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Ямаш авыл 
щирлегендэ >к;ирлэу хезмэтлэренен гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясен 2019 елньщ 1 июленнэн 5 946,47 сум 
кулэмендэ билгелэргэ Иэм гамэлгэ кертергэ, 1 нче кушымта Иэм 2 нче кушымта 
нигезендэ.

2. Элеге карарны Ямаш авылы, Совет урамы, 109а йорты; Зэй-Чишмэ 
авылы, Верхняя урамы, 186 нчы йорт; Березовка авылы, Узэкурам, 10 нчы йорт 
территоиясендэ урнашкан махсус мэгълумати стендларда халыкка >киткерергэ, 
Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълуматлар рэсми порталында 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) Иэм Элмэт муниципаль районы сайты “Интернет” 
челтэрендэ урнаштырырга.

3. Элеге карар 2019 елньщ 1 июленнэн уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ утэлешен тикшерудэ тотуны уз артымда калдырам.

Ямаш авылы башкарма комитеты
КАРАР БИРЭ:

Ямаш авылы
башкарма комитеты >цитэкчесе А.И. Чуркин



Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы 
Ямаш авылы башкарма 
комитетыньщ 2019 елньщ 
19 июнендэге № 20 
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Ямаш авылы >цирлегендэ >кирлэу хезмэтлэренен гарантиялэнгэн исемлеге 

нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясе

№№
п/п

Хезмэт курсэту исеме Хезмэт курсэту бэясе, 
сум.

1 2 3
1 Куму ечен кирэкпе документларны 

рэсмилэштеру
84,25

2 Гробны h8M куму ечен кирэкле башка 
эйберлэрне тапшыру

3 414,27

3 Мэрхумнен гаудэсен (мэетен ) 
зиратка алып бару

530,44

4 Кабер (казу Иэм куму) 1 917,51

Барлыгы 5 946,47

башкарма комитеты >цитэкчесе ? А.И. Чуркин
Ямаш авылы j l  г

х>цЩ



Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы 
Ямаш авылы башкарма 
комитетыньщ 2019 елньщ 
19 июнендэге № 20 
карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Ямаш авылы >кирлегендэ >к;ирлэу хезмэтлэренен гарантиялэнгэн исемлеге 

нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясе

№№
п/п

Хезмэт курсэту исеме Хезмэт курсэту бэясе, 
сум.

1 2 3
1 Куму ечен кирэкле документларны 

рэсмилэштеру
84,25

2 Мэетне кэфенгэ теру 2 001,70

3 Гробны Иэм куму ечен кирэкле башка 
эйберлэрне тапшыру

1 412,58

4 Мэрхумнен гэудэсен ( мэетен ) 
зиратка алып бару

530,44

5 Кабер (казу Иэм куму) 1 917,50
Барлыгы 5 946,47
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башкарма комитеты ^итэкчесе А.И. Чуркин
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