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постАновлЕl-tиЕ

кЗ'l> гыйнвар 2020 ел.

Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль
районы Тубан Кеек авыл )цирлегендэ жирлоy
буенча хезматлэрнец гарантияле исемлеге
нигезенда кyрсэтело торган хезмэтлор
кыймммотен раслау турында

кАрАр

Ns1

2003 елныц б октябрендэге 131-Ф3 номерлы "Россия Федерациясендо ЩИрле
yзидаро оештыруныц гомуми принциплары турында" Федераль 3акон, 1996 елньlц12
гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы "Х{ирлэу hэм щирлэy эше турында" Федераль 3акоН,
2007 елныц ,18 маендагы ,196 номерлы "Татарстан Республикасында KyMy haм ){ИрлЭy
эше турында "Федераль законны гамэлгэ ашыру чаралары хакында" Татарстан
,Республикасы [\Линистрлар Кабинетыныц карары, 2020 елныц 29 гыйнварындагы 6'1

нче номерльl "2020 елда тyлэyлерне, пособиелэрне haM компенсациялэрНе
индексациялоy коэффициентын раслау турында" Россия Федерациясе ХекУмате
карары нигезенда, Татарстан Республикасы Отна муниципаль районы Тубон Кеек
авыл }кирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРО:

,1. Отна мунципаль районыныц Тубон Кеек авыл }цирлегендо Ns 'l нче hэм Ns 2
нче кушымта нигезендо iцирлэy буенча кyрсэтела торган хезмэтлэрнец гарантияле
исемлеге нигезенда кyрсотелгэн хезмот баясен 6124,86 сум кyлэменда билгелоРгЭ
haM 2020 елныц '1нче февраленнан гамолго кертерго.

2, Тубон Кеек авыл башкарма комитетыныц 2019 елныц 5 ноябрендэге 11

F{омерлы кТатарстан Республикасы Отнэ муниципаль районы Тубэн Кеек аВыл
щирлегендо }кирлоу буенча хезмэтларнец гарантияле исемлеге нигезенда кVрсэтелэ
торган хезмэтлар кыйммэтен раслау турында>гы карарын 2020 елныц 1 февраленНан
yз кечен югалткан дип танырга.

3. Олеге карарны Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районыныц расми
сайтында интернет челтэрендо http://atnya.tatarstan.ru адресы буенча урнаштырырга
haM Татарстан Республикасы хокукый мэгълyматыныц httр:/iрrачо.tаtаrstап.ru рэсМИ
порталында бастырып чыгарырга.

4. Олеге карарныц yтэлешен контрольда тоryны yз].остемдэ калдырам.

Татарстан Республикасы Отнэ , .:|

муниципаль районы Тубэн Кеек i,,

авыл щирлеге башкарма комитеты }китакчесе ; '';
,. ;,j

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЭТНЭ NIУНИIЦШАЛЬ РМОНЬШЫЦ
ТYБаН КОЕК АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Татарстан урамы., 71 а йорты, Тубэн Коек авылы,
422,741

Тел.: (8-84369) ЗЗ-2-4"7; факс: ЗЗ-2-41

Ф,Т. Мехоммэтгалиев



Отно муниципаль районы Тубан Кеек
авыл башкарма комитетыныц 2020
елнын 31 гыйнварындагы 1 нче
номерлы карарына 1 нче кушымта

2020 елныц 1 февраленнэН жирлэY буенча гарантиялэнгэн
хезматлор бэясе исемлеге

Хезмат Kypcoтy исеме Хезмэт кyрсэтy бэясе
(сумнарда)

0
1 .'Жирлэч ечен киракле документларны рэсмилэштеW

4055,55

489,771 Qlлпятия \/пгэц KallleF{eF] Nлэетен (жэсадлэрен) илтV
л к /кябрп казv hэпл кvплv) 1579,54

Барлыгы 6124,86



Отнэ муниципаль районы Тубан Коек
авыл башкарма комитетыныц 2020
елнын 31 гыйнварындагы 1 нче
номерлы карарына 2 нче кушымта

.2020 елныц '1 февраленнон }кирлоy буенча гарантиялангон
хезматлэр бэясе исемлеге

Хезмет кyрсэтy исеме Хезмат кyрсэтy баясе
(сумнарда)

1. Жирлэч очен кирэкле документларны рэсмилэштерy 0

2. lVlaeTHe кефенлаy 220,з9
З. Табут hэм башка KyMy очен кирэкле предметларны бирy
hэм китерч

зв35,1 6

4. 3иратка Vлган кешенец маетен (жэсэдлэрен) илту, 489,77
5. KvMv (кабер казV hэм кVмy) 1579,54
Барлыгы 6124,86


