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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (САРАР
«31» январь 2020 ел fj|o 1

2020 елга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыны «Кэкре Елга авыл 
>к;ирлеге» 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 
гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы «Ж^ирлэу Ьэм >цирлэу эше турында» 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ «Татарстан 
>кирлэу h9M >кирлэу эше турында» Федераль законны гамэлгэ а

экре Елга авыл

хакында» 2007 ел, 18 май, 196 нчы карары, Россия Федерациясе Хесумэтенец 2020т 
елньщ 29 гыйнварындагы 61 нче номерлы «2020 елда тулэулэрне, пссобиелэрне h9M 
компенсациялэрне индексациялэу кулэмен раслау турында» карары фигезендэ, карар 
бирэ:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ «К 
>к;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ >кирлэу буенча хезмэтлэр юц гарантияле 
исемлеге нигезендэ 6 124,86 (алты мец йез егерме дурт сум, 86 - иен) кулэмендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнец хакын, 1 нче h9M 2 нче кушымта нигезендэ, билгелэргэ 
Иэм гамэлгэ кертергэ.

2. Элеге карарньщ гамэлдэ булуы 2020 елньщ 1 февраленнэн 
хокук менэсэбэтлэренэ кагыла дип билгелэргэ.

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Kdi 
>цирлеге Башкарма комитетыньщ 2019 елньщ 5 апрель 24 номе
Республикасы Азнакай муниципаль районы « Кэкре Елга авыл ж;ирле ге» муниципаль

1996 елньщ 12 
Федераль закон, 

фспубликасында 
иыру чаралары

эарлыкка килгэн

кре Елга авыл 
рлы «Татарстан

берэмлегендэ ж;ирлэу буенча хезмэтлэрнек гарантияле исемлеге ниге 
торган хезмэтлэрнек хакын раслау турында» карары уз кечен югалткан

4. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълу

зендэ курсэтелэ 
дип санарга. 
матыньщ рэсми

порталында» тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игыран итэргэ: http// 
pravo. tatarstan. ru. Ьэм Азнакай муниципаль районыньщ рэсми сай 
телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге веб-адрес буенча 
http//aznakayevo. tatarstan. ru.

)арньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калд^рам.
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Татарстан Респубф 
муниципаль районы 
ж;ирлеге башкарма
1 нче кушымта 
«31» январь 2020 Nfc 1

касы Азнакай 
<экре Елга авыл 

юмитет арарына

2020 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
авыл >кирлеге» муниципаль берэмлегендэ 

жирлэу буенча гарантияле хезмэтлэрнец хакы

№ Хезмэт курсэту атамасы
I

xai

Хезмэт 
сурсэтунеч 
:ы, сумнарда

1. >К;ирлэу ечен кирэкле табут Иэм башка предметларны биру 
h9M китеру

4 148,86

2. Мэрхумнец и^эсэден (ж;эсэдлэрен) зиратка алып бару 863,00

3. Ж^ирлэу (кабер казу Ьэм куму) 1 113,00
4. Барлыгы 6 124,86

«Кэкре Елга



Татарстан Республш 
муниципаль районы 
>цирлеге башкарма ко
2 нче кушымта 
«31»января 2020 №

2020 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районь 
авыл >цирлеге» муниципаль берэмлегендэ 

эцирлэу буенча гарантияле хезмэтлэрнек хакы

асы Азнакай 
Сэкре-Елга авыл 
митет карарына

1

«Кэкре Елга

№ Хезмэт курсэту атамасы
kv

хакь

Хезмэт 
рсэтунец 
I, сумнарда

1. Кэфенлэу 841,42

2. >Цирлэу ечен кирэкле табут hoM башка предметларны биру 
Иэм китеру

3 307,00

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

4. Ж^ирлэу (кабер казу h8M куму) 1 113,00

5. Барлыгы 6 124,86


