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кАрАр

28 март 2019 ел

Татарстан Республикасы
Iчtуншшпаль районы Олы
берэмлегендэ х(ирлаy

хезмэтларнец гарантIбIле

нигезендэ кyрсэтелэ торган
бэясен раслау турында

<<Россия ФедерациясеIца п(Irрле Yзидарэ оештыруныц гомуми принцшIлары турындаu 299З_

елЕыц б октябрЬндоге 131-ФЗ ,rоr"р*, Фед"р-" уlконы, <Крту heM щирлэу эше цФындa> 199б

елныц 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номЪрлы Федераль законы, Татарстан Ресгryбликасы Министрлар

Кабинетыныц 20d7 елныц 18 маендаш 196нчы "Татарстан Республикасында KIъry hэм жирлэY эше

ц/рындa>) Федераль з,lконны гамэлге ашыру чарrшары хакында" карары нигезендэ, Россия

ОЁд"рuц"r"е ХЪкумэтенец "2019 елда тYлэYлорнец, пособиелорнец hoM компенсаIшялэрнец

*ц"*"uц*ау коффиЧентыН раслаУ ryрында"гы 2019 елrшц 24 гыйнварындагы 32нче номерлы

карары ,rи.е.еrrдэ, 
-ЗЪленодол 

]чryIilщипi}пь районы Олы Щэке авьш щирлеге Башкарма комитеты

кАРАР БИРЭ:

1.татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Олы )щэке авыл п{ирлегендэ, 1нче,

2нче кушымталарга яракJIы рэвештэ, щирлэy буенча хезмэтлэрнец гарантиJIле исемлеге нигезендэ

кIрсэтела торган хезйэтлэрнец баясен 5946,47 с).м кYлэмендэ билгелэргэ hэм гамэлге кертерге.

2. олеге карарны Татарстан Ресrrубликасы хокук мэгьJцaмат ресми портirлында

(http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Ресгryбликасы }tуt{ицип€lль берамлеклэр fIорталы

составындагы Зеленодольск Ntуниципirль районы (httpiizelenodolsk.tatar* РеСМИ СаЙТЫНДа,

<<Иrrтернеп> мэьлl,мати-телекоммуЕикацион чеJIтэрдо, шулай ук, Татарстан Ресгryбликасы

Зеленодольск муниципаль районы Олы Щэке авыл )r(ирлеге мэгълyмат стендларында тубэндоге

адреслаР буенча: олы Яке авьUIы, Моктэп УР, 1а йорты (Олы Яке куп функчияле Yзэк бинасы),

Каратмэн авылы, Кlryб урамы,2Знче йорт (Каратмэн авьfл кiryбы бинасы), УразлЫ авылы, ýслыК
урамы,3нче йорт (Уразлы авылы шryбы бинасы) урнаштырырга.

3.Олеге карарныц гамэлгэ ашырыJryын Iотуны уз осrемдэ калдырам.

Олы Щэке авыл }цирлеге башлыгы:

ль50

Зеленодольск

Щэке авыл
буетrча

исемлеге
хезматлэр

Ф.А.Файзуллина



Олы }ЩЭКе авыл пирлеге
Башкарма комитсгыныц

2019 елныц 28 мартындагы
50 ттче номорлы карарына

1нче кушымта

ТР ЗеленоДольсК муниципаЛь районы Олы Х{эке авыл жирлегенда }цирлаy буенча

гарантияле исемлек хезмотларе баясе

Хезмотлар исемлеге Хезматларнец баясе
(cvM)

l Жирлэy очен кирэкJIе документларны эзерлэy 87,88

2 Жиолеч очен кирэк булган эйберлэр белэн тээмин итy з240,5з

J Мэетне зиратка транспортбелен алып бару 92з,|2
4 Жиплэч (кабер казу haM кyмy) \694,94

БаDлыгы: 5946,47



Зеленодольск муниципаль районы

Олы ЩЭКе авыл щирлеге
Башкарма комrгстыныц

2019 елныц 28 мартындzlгы
50 нче номерлы карарьша

2нче кушымта

ТР Зеленодольск мупиципаль раЙоны Олы Щэке авыл жирлегенде щирлаy буенча

гарантияле исемлек хезматларе баясе

Хезматлар исемлеге Хезматлорнец баясе
(сум)

i Жиплэч очен кирэкле документларны эзерлэy 87,88

z Мэетне кэфенлэy 5,72,5I
a
J Жирлэy очен кирэк булган эйберлор !9д9цJэ9Iчtцд цI 2668,02

4 Мэетне зиратка транспорт белэн алып бару 92з,|2

5 Жирлэч (кабер казу hэм KyMy) l694,94

Барлыгы: 5946,47


