
Кукмара муниципаль районы Оркеш авыл 2цирлеге башкарма
комитеты

кАрАр

2019 елныц 24 чтrоле

Татарстан Республикасы Кукмара
муниципаль районы Оркеш авыл
х{ирлегендэ щирлэу буенча
хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге
нигезендэ кyрсэтелэ торган хезмэтлэр
кыйммэтен раслау турында

L}{ъ

}Jb 21

<<Россия ФедерацшIсендэ п(ирле Yзидарэ оештыруныц гомУrtlИ ,,РИнциплары
турындa>) 2003 елныЦ б октябрендэге 131_ФЗ номерлы Федераль закон,
<татарстан Республикасында }кирлэy hэм хqирлэy эше турындu,) lggб елныц
12 гыйнварындагы 8_ФЗ номерлы федерал" закон, <<2079 елда тYлеYлэрне,
пособиелэрЕе hэм компенсацияларн€ индексациялэy коэффициентын раслау
турында " 1999 елныц 24 гыйнварыЕдагы 32 номерлы Россия Федерациясе
Хокуlиэте карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Министрлар
КабинетЫныц 2007 елныц 18 маендагы Ns 196 кТатарстан Республикасында
куму hэм яqирлэy эше турында <<Федераль законны гамолга ашыру чаралары
хакында Оркеш авыл х(ирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРо:

1. 2019 елныц 24 июленнан Кукмара муницип€шь районыныц Оркеш авыл
х(ирлегендэ х(ирлэу буенча хезматлэрнец гарантиялангэн исемлеге нигезенда
кyрсэтелэ торган хезмэтлэрнец бэясен 1 нче кушымта hэм 2 нче кушымта
нигезенда билгеларгэ hэм гамалга кертергэ.

2, олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый магьлlмат рэсми
порт€tлында тубэндэге адрес буенча урнаштыру юлы белэн бастырып
чыгарырга: www.pravo.tatarstan.ru махсус меьлlмати стендларда, шулай ук
кукйара муниципалъ районыныц рэсми сайтында Татарстан Республикасы
Муниципаль берэмлеклэре порталында <(Интернет>> магьл!мати-
телекоммуникация челтэренда урнаштырьIрга.

А.Ш.Аглямова



Кукмара муниципагlь районы
Оркеш авыл х(ирлеге

башкарма комитет житакчесе
2019 елныц 24 июле Ng 21

карарына 1 нче кушымта

ТатарсТан РеспУбликасЫ Кукмара муниципаль районыныц Оркеш
авыл 2цирлегендо 2цирлоу буенча хезматлернец 1 нче августан гарантия

исемлеге бэяларе

Хезмэт кyрсэтy исеме хезмат кyрсэтy бэясе

25з9,38

3. зиратка yлгэн кешенец ,..".frБББрф 877,2L

haM 2589.88
5946,47



Кукмара муниципа.пь районы
Оркеш авыл щирлеге

башкарма комитет щитэкчесе
2019 елныц 24 июле Ng 21

карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц €)ркеш
авыл ?цирлегенда ?цирлау буенча хезматлернец 1 нче авryстан гарантия

исемлеге бэяларе /

Хезмэт кyрсатy исеме хезмэт к\{рсэтy баясе
(сум.)

l. r\ирлаy очен кирэк булган документларны
рэсмилэштерy

0,00

2. Кафенлэу 106,91
z r роо оирy haM куму очен башка киракJIе
предметлар китерy

2432,47

3. зиратка yлгэн кешенец мэетен (маетл.rрен)
l(yтэреп китерy

8l7,21

+. ;цирлаy (каоер казу haM щирлэу) 2589,88
ьарлыгы 5946,47


