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Баланлы авылы «20» 02 2019 ел.

Татарстан Республикасы Баланлы авыл жирлегендэ жирлэу буенча 
курсэтелэ торган гарантиялэнгэн хезмэтлэрнен бэясен раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль 
закон, «жирлэу Лэм жирлэу эше турында» 1996 елньщ 12 гыйнварындагы 8-ФЗ 
номерлы федераль закон, «Татарстан Республикасында жирлэу Лэм куму эше 
турында "Федераль законны гамэлгэ ашыру чаралары хакында» Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетынын 2007 елнын, 18 маендагы 196 номерлы 
карары," Татарстан Республикасында жирлэу Лэм жирлэу эше турында 
"Федераль законны гамэлгэ 4 ашыру чаралары хакында" №32 «2019 елда 
тулэулэрне, пособиелэрне Лэм компенсациялэрне индексациялэу кулэмен раслау 
турында» документларга нигезлэнеп Баланлы авыл жирлеге башкарма комитеты 
КАР АР БИРЭ:

1.Баланлы авыл жирлегендэ №1, №2 кушымталар нигезендэ жирлэу 
буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге буенча хезмэтлэрнен; бэясен 5946,47 
сум итеп билгелэргэ Лэм гамэлгэ кертергэ.

2.Элеге карарны массакулэм мэгълумат чараларында бастырып чыгарырга 
Лэм Татарстан Республикасы Баланлы авыл жирлегенец рэсми сайтында 
урнаштырырга.

Карар № 2
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1 нче кушымта 

Баланлы авыл жирлеге башлыгы 

Башкарма комитет житэкчесе карарына

ел.№

Баланлы авыл жирлеге буенча гарантиялэнгэн хезмэтлэре жирлэу (куму) бэясе.

Х е зм э т к ур сэту  исем е Х езм эт курсэту бэясе 
(сум.)

1. Ждрлэу ечен кирэкле документларны рзсмилэштеру 0,00
2. Ждрлэу ечен кирэк - яракларны табутны китерп биру 3263,44
3. Зиратта улгэн кешенец мэетен (жэсэдлэрен) кучеру 943
4. Кабер казу Иэм куму

1740,03

Нибары
5946,47



2 нче кушымта 

Баланлы авыл жирлеге башлыгы 

Башкарма комитет житэкчесе карарына

_______ ел.№______

Баланлы авыл жирлеге буенча гарантиялэнгэн хезмэтлэре жирлэу (куму) бэясе.

Н аим енование услуг Х езм эт курсэту бэясе 
(сум.)

1. Дирлэу ечен кирэкле документларны рэсмилэштеру 0,00

2. Кэфенлэу 891,85
3. Дирлэу оен кирэк - яракларны, табутны китерп биру 2371,6

4. Зиратта улгэн кешенец мэетен (жэсэдлэрен) кучеру 943

5. Кабер казу Ьэм куму
1740,02

Нибары
5946,47

ч.


