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кАрАр

Татарстан Республикасы Арча муниципаль

раЙоны <Сеlд{е авыл }цирлеге>> муниципаль
берамлегенда )цирлаy буенча гарантияле
хезматлар исемлеге нигезенда кyрсатела торган
хезматларнец хакын раслау турында

Россия Федерациясендэ х(ирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында) 2003 елныц б октЯбрендэге 1Зl-ФЗ номерлы Федераль

закон, кХ{ирлэу hэм щирлэy эше турында) |996 елныц 12 гыйнварындагы 8-ФЗ
номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц
<Татарстан Республикасында хqирлэy hэм я(ирлэy эше турында) Федера-гrъ

законны гамэлгэ ашыру чаралары хакында) 2007 елныц 1В маендагы 196

номерлы карары, Россия Федерациясе Хокyмэтенец <<2020 елда тyлаyлэрне,

пособиелэрне hэм компенсациялэрне индексациялэY кYлэмен раслау турында)
2020 елныц 29 гыйнварындагы 61 номерлы карары нигезендэ Татарстан

Республикасы Арча муницип€Lль райо-ны Сех{е авыл х(ирлеге башкарма

комитеты КАРАР БИРо:
1. Татарстан Республикасы Арча муницип€tль районы <Сея{е авыл

}цирлеге) муниципаль берэмлегендэ щирлэy буенча гарантияле хезмэтпэр
исемлеге нигезендэ кyрсэтелэ торган хезмэтлергэ 1 нче hэм 2 нче кушымта
нигезендэ ,6124 сум 8б тиен кyламендэ бэя куярга hэм 2020 елныц 1

февраленнэн гамэлга кертергэ.
2. Татарстан Республикасы Арча мунициlrаль районы Сеже авыл п{ирлеге

Башкарма комитетыныц "03"апрелъ 2019ел, J\Ъ95 "Татарстан Республикасы
Арча муниципаль районы кСеже)) муниципаJIь берэмлегендэ п{ирлэy буенча
гарантияле хезмэтлэр исемлеге нигезендэ кIрсэтелэ торган хезмэтлэрнец
бэЯсен раслау турында" карарын 2020 елныц 1 февраленнэн yз кечен югrtлткан

дип танырга.

Nь



з. олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый маьлyмат рэсмипорт€UIында (htф:рrаvо.tаtаrstап.ru) hэм Арча муниципаrrь районы сайiында
урнаштыру юлы белэн бастырып чыгарырга.

4. олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз х{авапчылыгымда
калдырам

Сея(е авыл щирлеге
башлыгы урынбарасары Н.Б.Сабирпtанова

шO,Dмýг
ош{flmФ(ш@
шщlш



Татарстан Республикасьт
Арча мунициrrаJIь районы

Сех(е авыл п{ирлеге

Башкарма комитетыныц
"3 1 "гыйнвар 2020ел, Nл5

карарына 1 нче кушымта

татарстан Республикасы Дрча муниципаль районы <<сея(е авыл }цирлеге>>

муниципаль берамлегенда щирлаy буенча гарантияле хезматларнец
БэясЕ

Хезмет кyрсатy атамасы Хезмет кyрсотy беясе

(сум)

0
1. Щирлэу очен кирэкJIе документларны рэсмилэштерY

4055,55

Барлыгы

489,78

|579,5з

6|24,86



Татарстан Республикасы
Арча муницип€rль районы

Cexqe авыл )цирлеге

ýатпкарма комитетыныц
"3 1 "гыйнвар 2020ел, J\Ъ5

карарына 2 нче кушымта

татарстан Республикасы Арча муниципаль районы <<сеще>> муниципаль берамлегенда
щирлаy буенча гарантияле хезметларнец

БаясЕ

Хезмат кyрсатy атамасы Хезмат кyрсатy баясе
(сум)

1. Щирлэу очен кирэкJIе документларны рэсмилэштерy 0

2. Мэетне тсру 220,з9

З. Х(ирлэу очен кирэкле табут |з1,4 ýаrттца предметларны
биру hэм китерy

38з5,16

4. Мэрхуплнец мэетен (яqэсэден) зиратка илтy 489,18

5. Щирлоу (кабер казу hэм KyMy ) 15]9,5з

Барлыгы 6|24,$6


