
2020 елныц 30 гыйнвар

Татарстан Республикасы

хезмэтлорнец гарантияле

турында

кукмара муниципаль районы Каркоуч авылы башкарма комитеты

НИГЕЗЛОМО

Ns1

кРоссия Федерациясендэ п{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциIшары цФындa>) 200З елньщ

6 октябрендеге 131-ФЗ номерлы ФедераJIь закон, <Татарстан Ресгryбликасында щирлоу heM

х{ирлэy эше турынд1> 1996 елныц 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы федераль з€кон, <2020 елда

тyлэyлорне, пособиелорне hэм компенсацияларне индексациJlлоy коэффициентын раслау турында
,, 2019 елныц 21 гыйнварындагы З2 номерлы Россия Федерациясе Хокумоте карары нигезендо,

Татарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинетыныц 2007 елныц 18 маендагы J\b 196 кТатарстан

ресгryбликасында Куму haM }цирлэy эше турында кФедераль законны гап{елге ашыру чарЕuIары

хакындa>) Кэркэlпl авылы башкарма комитеты кАРАР БИРо:

1. 2о20 елныц 1 февраленнон Кукмара муниципаJIь районыныц Керкэ1"l авьUIы

)цирлегенде )цирлаy буенча хезматларнец гарантиJIланген исемлеге нигезенда кyрсателэ

торган хезмэтлэрнец бэясе-6124.86 сум rгеп 1 нче ч/шымта hoM 2 wе кушымта

нигезенде билгелэргэ hэм гамолга кертерго.

2020 елныц 1 февраленнэн 15.07.2019 елда ]ф17 номеры белэн "Татарстан

Ресrryбликасы Кукмара муниципtшь районы KopKeyl авьUI щирлегендэ }цирлеY буенча

хезмэтларнец гарантияле исемJIеге нигезендэ кyрсэтелэ торган хезматлэр кыйммэтен

раслау ryрында" Керкэуч башкарма комитеты тарафыннан кабул ителген нигезлемене

гамелден чыгарырга.

З. олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы хокукый мегьлYмат ресми портаJIындатубэндоге алрес

буенча урнаштыру юлы белон бастырып чыгарырга: www.pravo.tatarstan.ru махсус мегьлlмати

стендлардц rrryлаЙ ук Кукмара Nry,ниципаль районыныц рэсми сайтында Татарстан Ресгryбликасы

муниципаJIь берэмлеклере порталында <Интернет " мэгълумати-телекомN{уникациJI челтерендо

урнilштырырга.
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Кукмара муниципаль районы
Кэркэуч авыл }кирлеге

башкарма ком итет житэкчесе
2020 елныц 30 гынваре Ns 1

карарына 1 нче кушымта

татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц Каркеуч авыл

щирлегендэ щирлэу буенча хезмэтлэрнец 2020 елныц't нче февраленнэн
гарантия исемлеге бэялэре

Хезмэт кyрсэтy исеме хезмэт KypcaTy бэясе
(счм,)

1. )(ирлоу очен кирэк булган документларны
ресмилэштерy

0,00

2. Гроб бирч hэм куму ечен башка кирэкле предметлар
китерч

26,15.56

3. зиратка yлгэн кешенец мэетен (мэетлэрен) крэреп
йертч

841,72

4. Жирлэч (кабер казу hэм жирлэy) 2667.58
Барлыгы 6124,86



Кукмара муниципаль районы
Кэркэуч авыл )цирлеге

башкарма ком итет }китекчесе
2020 елныц 30 гынваре Ns 1

Карарына 2 нче кушымта

татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц Кэркауч авыл

жирлегендэ жирлэу буенча хезматлэрнец 2020 елныц 1 нче февраленнан
гарантия исемлеге бэялэре

Хезмат кyрсотy исеме хезмот lcypcory бэясе
(сум,)

1. Щирлау ечен кирак булган документларны
рэсмилэштерy

0,00

2. Кэфенлэч 110.12
2505.44

3. зиратка yлган кешенец мэетен (мэетлэрен) кутэреп
китерч

841.72

4. }Кирлэч (кабер казу hэм >цирлау) 2667,58
Барлыгы 6,t24.86


