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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«31» гыйнвар 2020 ел № 1

2020 ел га Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыны «Урсай авыл >цирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ >к;ирлэу буенча 
хезмэтлэрнен гарантияле исемлеге нигезендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнен хакын раслау 
турында

2003 елньщ 06 октябрендэге 131-Ф3 номерлы «Россия Федерациясендэ ж;ирле 
узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» Федераль закон, 1996 елньщ 12 
гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы «Ж^ирлэу йэм >кирлэу эше турында» Федераль закон, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ «Татарстан Республикасында 
>цирлэу Нем >к;ирлэу эше турында» Федераль законны гамэлгэ ашыру чаралары 
хакын да» 2007 ел, 18 май, 196 нчы карары, Россия Федерациясе Хекумэтенен 2020т 
елньщ 29 гыйнварындагы 61 нче номерлы «2020 елда тулэулэрне, пособиелэрне Ьэм 
компенсациялэрне индексациялэу кулэмен раслау турында» карары нигезендэ, карар 
бирэ:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ «Урсай авыл 
>цирлеге» муниципаль берэмлегендэ >кирлэу буенча хезмэтлэрнен гарантияле 
исемлеге нигезендэ 6 124,86 (алты мен йез егерме дурт сум, 86 тиен) кулэмендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнен хакын, 1 нче h9M 2 нче кушымта нигезендэ, билгелэргэ 
Иэм гамэлгэ кертергэ.

2. Эл ere карарньщ гамэлдэ булуы 2020 елньщ 1 февраленнэн барлыкка килгэн 
хокук менэсэбэтлэренэ кагыла дип билгелэргэ.

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урсай авыл жирлеге 
Башкарма комитетыньщ 2019 елньщ 05.04. 18 номерлы «Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы «Урсай авыл >кирлеге» муниципаль берэмлегендэ 
ж;ирлэу буенча хезмэтлэрнен гарантияле исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган 
хезмэтлэрнен хакын раслау турында» карары уз кечен югалткан дип санарга.

4. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыньщ рэсми 
порталында» тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: http// 
pravo. tatarstan. ru. Иэм Азнакай муниципаль районыньщ рэсми сайтында интернет- 
телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге веб-адрес буенча урнаштырырга: 
http//aznakayevo. tatarstan. ru.

5. Элеге карарнын утэлеш»ем контроЬьдэ тотуны уз естемдэ калдырам.
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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урсай авыл 
х^ирлеге башкарма комитет арарына 1 
нче кушымта «31» гыйнвар 2020 № 1

2020 ел га Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Урсай авыл
щирлеге» муниципаль берэмлегендэ 

иррпау буенча гарантияле хезмэтлэрнен хакы

т Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт 
курсэтунен 

хакы, сум нарда
1. Ж^ирлэу ечен кирэкле табут Мэм башка предметларны биру 

Ьэм китеру
4 148,86

2. Мэрхумнец >кэсэден (>кэсэдлэрен) зиратка алып бару 863,00

3. >Кирлэу (кабер казу Ьэм куму) 1 113,00
4. Барлыгы 6 124,86



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урсай авыл >кирлеге 
башкарма комитет карарына 2 нче кушымта 
«31» гыйнвар 2020 № 1

2020 ел га Татарстан  Р е с п у б л и ка с ы  А зн ака й  м у н и ц и п а л ь  р а й о н ы  «У рсай  а в ы л
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ 

>цирлэу буенча гарантияле хезмэтлэрнен хакы

№ Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт 
курсэтунеи 

хакы, сумнарда
1. Кэфенлэу 841,42

2. Ж;ирлэу ечен кирэкле табут Ьэм башка предметларны биру 
Иэм китеру

3 307,00

3. Мэрхумнец >кэсэден (>к;эсэдлэрен) зиратка алып бару 863,44

4. >Цирлэу (кабер казу Иэм куму) 1 113,00

5. Барлыгы 6 124,86


