
Кукмара муниципаJIь районы Керкэуч авьшы башкарма комитеты

НИГЕЗЛОМО

2019 елныц З1 шоле Ns 15

Татарстан Ресгryбликасы Кукмара Iщт{иципаJIь районы Керкэуч авьuI }цирлегендэ )цирлэy буенча

хезмэтлэрнец гарантияJIе исемлеге нигезендо кYрсэтела торган хезмэтлэр кыЙммЭтеН РаСЛаУ

турында

<Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында) 200З елныц

6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федера"гlь закон, <Татаротан Ресгryбликасында хqирлау hoM

жqирлеy эше ц?ындa> 1996 елныц 12 гыйнварындагы 8-Ф3 номерлы Федераль закон, <2019 еЛДа

тyлеyлорнео пособиелерне hoM компенсациJIлорне индексациJIлау коэффициентын раслау ryРыНДа"

1999 елныц 24 гыйнварындагы 32 номерлы Россия Федерациясе Хокумэте карары нигезендэ,

Татарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц 2007 елныц 18 маендагы J\Ъ 196 <Татарстан

Ресгryбликасында Куму hэм жирлэy эше турында кФедера-llь законны гЕIмелгэ ашьIру чарЕIлары

хакыIцa>) Кэркоуr авылы башкарма комитеты КАРАР БИРО:

1. 2019 елныц 1 авryстыннан Кукмара муниципаль раЙоныньщ Керкэlч авылы }кирлегендэ

}кирлэy буенча хезметлернец гарантиялэнгэн исе]чlлеге нигезенде кyрсатело торган хезмэтларнец

бэясен l нче кушымтаhэм 2 нче кушымта нигезенда билгелэргэ hэм гамэлгэ кертергэ.

2. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы хокукый моьлyмат рэсми порталында тубендеге адрес

буенча урнаштыру юлы белэн бастырып чыгарырга: www.pravo,tatarstan.ru махсус меьлyмати
стендларда, штулай ук Кукмара ]чtу{иципаль районыныц ресми сайтында Татарстан Ресгryбликасы

Муниципа.гlь берэмлеклоре портаJIьнда <<Интернет" магьлyмати-телекоммуникация челтэрендО

урнаштырырга.

Коркоlпl

d,,-4башка М.Ф.Зэйнетдинов



Кукмара муниципаль районы

KopKeyr aвbul щирлеге

башкарма комитет хtитекчесе

2019 елныц 31 шоле NЬ 15

карарына 1 нче кушымта

Татарстdн Ресгryбликасы Кукмара муниципаJIь районыныц Керкэуч авыл щирлегендэ щирлэy
буенча хезметлэрнец 1 нче авryстан гарантия исеN[леге бэялэре

Хезмат кyрсэтy исеме хезмэт кyрсэтy баясе (сум.)
1. Щирлеу очен кирэк булган док}ментларны рэсмилештерy 0,00

2. Гроб биру hoM KyMy очен башка кирэкJIе предметлар китерy 25з9,з8

3. зиратка yлгэн кешенец маетен (мэетлэрен) щтореп йертy 8|,7 "2|
4. Жирлач (кабеп казу hэм iцирлоч) 2589,88
Барлыгы 5946,4,|



Кукмара муницип:шь районы

КЭРкэlпl авыл п{ирлеге

башкарма комитет щитокчесе

2019 елныц 31 июле ЛЬ 15

карарына 2 нче кушымта

Татабiстан Ресrryбликасы Кукмара муниципЕuIь районыныц Кэркэуч авыл х{ирлегендэ п{ирлеy

буенча хезмотлэрнец 1 нче авryстан гарантLIJI исеNIлеге бэялэре

хезмэт кyрсэтy исеме хезмэт кyрсатy бэясе (сум.)

1. Х{ирлоу очен кирек булган документларны ресмилаштерy 0,00

2. Кэфенлоч 106,91
2 Гроб биру hэм KyMy очен башка кирак,,Iе предметлар китерy 24з2,47

З. зиратка yлген кешенец мэетен (мэетлэрен) кутореп китерy 8|7.2l
4. Жиплэч (кабер казу haM жирлач) 25 89.88
Барлыгы 5946,47


