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KAPAP 

«31» гыйнвар 2020 ел № 1 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль , 
районы «Шушмабаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ жирлэу буенча 
гарантияле хезмэтлзр исемлеге нигезендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнец хакын раслау 
турында 

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Жирлэу 
Ьэм жирлэу эше турында» 1996 елныц 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль 
закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан 
Республикасында жирлэу Ьэм жирлэу эше турында» Федераль законны гамэлгэ 
ашыру чаралары хакында» 2007 елныц 18 маендагы 196 номерлы карары, Россия 
Федерациясе Хокумэтенец «2020 елда тулэулэрне, пособиелэрне Ьэм 
компенсациялэрне индексациялэу кулэмен раслау турында» 2020 елныц 29 
гыйнварындагы 61 номерлы карары нигезендэ Татарстан Республикасы Арча 
муниципаль районы Шушмабаш авыл жирлеге башкарма комитеты КАР АР БИРЭ: 
1. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендз жирлэу буенча гарантияле хезмэтлзр исемлеге нигезендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэргэ 1 нче Ьэм 2 нче кушымта нигезендэ 6124 сум 86 тиен 
кулэмендэ бэя куярга Ьэм 2020 елныц 1 февраленнэн гамэлгэ кертергэ. 
2. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл жирлеге 
Башкарма комитетыныц "03" апрель 2019 ел, №95 "Татарстан Республикасы Арча 
муниципаль районы Шушмабаш авыл жирлегендэ жирлэу буенча хезмэтлэрнец 
гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлзр бэясен раслау 
турында" карарын 2020 елныц 1 февраленнэн уз кочен югалткан дип танырга. 
3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында 
(http:pravo.tatarstan.ru) Ьэм Арча муниципаль районы сайтында урнаштыру юлы 
белэн бастырып чыгарырга. 
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам. 

http:pravo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы 
Арча муниципаль районы 
Шушмабаш авыл жирлеге 

Башкарма комитетыньщ 
"31 "гыйнварь 2020ел, №1 
карарына 1 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы 
«Шушмабаш авыл жирлеге » муниципаль берэмлегендэ жирлэу буенча 

гарантияле хезмэтлэрнец 
БЭЯСЕ 

1 

* 

Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт курсэту бэясе 
(сум) 

1. Жирлэу очен кирэкле документларны 
рэсмилэштеру 

0 

2. Ж^ирлэу очен кирэкле табут Ьэм башка 
предметларны биру Ьэм китеру 

4055,55 

3. Мэрхумнец мэетен (жэсэден) зиратка илту 489,78 

4. Ж^ирлэу (кабер казу Ьэм куму) 1579,53 

Барлыгы 6124,86 



Татарстан Республикасы 
Арча муниципаль районы 
Шушмабаш авыл жирлеге 

Башкарма комитетынын 
"31 "гыйнварь 2020ел. № 1 
карарына 2 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ жирлэу буенча гарантияле хезмэтлэрнец 

БЭЯСЕ 

Хезмэт курсэту атамасы 

i 

Хезмэт курсэту бэясе 
(сум) 

1. Дирлэу очен кирэкле документларны 
рэсмилэштеру 

0 

2. Мэетне тору 220,39 

3. Жирлэу очен кирэкле табут Ьэм башка 
предметларны биру Ьэм китеру 

3835,16 

4. Мэрхумнец мэетен (жэсэден) зиратка илту 489,78 

5. Жирлэу (кабер казу Ьэм куму ) 1579,53 

Барлыгы 6124,86 


