Кукмара муниципi}ль районы Кэркоуr авьuIы башкарм4 комитеты

НИГЕЗЛОМО

2019 елныц З1 шоле

ль 16

Татарстан Республикасы Кукмара N{униципаJIь районы Кэркэуч авьUI }цирлегендэ х(ирлэy буенча
хезмOтлернец гарантиJIле исемлеге нигезендо кyрсэтеле торган хезмотлор кыйммэтен
раслау

турында

кРоссиЯ ФедерациЯсендЭ }цирле YзидарЭ оештырунЫц гомумИ принциплары турынДа)) 200З елныц

6

октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы ФедерulJIь закон, кТатарстан РесгryбликасыIца ;цирлэу haM
п{ирлэy эше ц/рында> 1996 елныц 12 гыйнварыIцагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон, <2019 елда
тYлоYлорне, пособиелэрне hэм компенсациJIлерне индексациJIлоу коэффициентын
раслау ryрында''
1999 елныц 24 гыйнварындагы З2 номерлы Россия Федерациясе Хекlмэте карары нигезеIцэ,
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2007 елныц 18 маендагы J\Ъ 19б <Татарстан
республикасында Куму hэм )цирлоy эше турында кФедераль зulконны гЕlмолге аrпыру чарЕuIары
хакындa>) Кэркэуr авылы башкарма комитеты кАрАР БИРо:

1.

2019 елныц 1 августыннан Кукмара муниципаль районыныц Кэрко!ч авьIлы щирлегендо
}цирлэy буенча хезметлэрнец гарантIдIлэнгэн исемJIеге нигезенде кyрсателэ торган хезматлернец
бэясен 1 нче кушымта hoM 2 нче кушымта нигезеIцо билгелэргэ hoM гамелгэ кертергэ.
2. олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълYмат
росми портrUIында тyбондеге адрес

буенча }?наштыру юлы белэн бастырып чыгарырга: www.prayo.tatarstan.ru махсус меьлyмати
стендларда, шулай ук Кукмара муниципаль районыныц
рэсми сайтыrца Татарстан Республикасы

муниципаль берэмлек-гlаре портальшда <<интернет" меьлyмати-телекоммуникациJI челтэрендэ
урнаштырырга.

KepKoyr
башка

аИ

М.Ф.Зэйнетдинов

Кукмара тшуниципаJIь районы
КеРкэlпl авыл х{ирлеге
башкарма комитет )цитокчесе
2019 елныц 31 шоле Ns 16

карарына

1 нче

кушымта

Татарстан Ресгryбликасы Кукмара муниципаль районыныц Кэркэlлl авыл }цирлегеIце }цирлаy
буенча хезметлернец 1 нче авryстан гарантIбl исеNlлеге бэялэре

1. Х{ирлау очен

хезмат кyрсотy исеме
кирак булган документларны рэсмилоштерy

хезмэт кyрсэтy бэясе (clM.)
0,00

2. Гроб биру hoM KyMy очен башка кирокJIе предметлар китерy

25з9,з8

3. зиратка yлган кешенец маетен (мэетлэрен) кутэреп йортч

8l"1,21,

Барлыгы

2589,88
5946,47

4. Жирлеч (кабеп казу hoM я{ирлэч)

Кукмара муницип€шь

районы

Кэркэуч авыл щирлеге
башкарма комитет }цитокчесе
2019 елныц

3i шоле М

16

карарына 2 нче кушымта

ТаТаРСТаН Ресггубликасы Кукмара муниципаJIь районыныц Кэркоуч авыл щирлегенде }цирлаy
буенча хезмэтлэрнец 1 нче авryстан гарантIдI исеlчdлеге бэялоре

1. Х{ирлоу очен

Хезмэт кyрсэтy исеме
кирак булган документларны рэсмиJIештерy

2. Кефенлэу
2 Гроб биру hoM KyMy очен башка киракJ]е предметлар китерy

З. зиратка yлген кешенец мэетен (моетлорен) кчтэреп китерy
4. Х{ирлау (кабер казу hэм щирлау)

Барлыгы

хезмэт KypcoTv бэясе (clM.)
0,00

l06,91
24з2,47
8|7,21
2589,88
5946,47

