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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш 
авыл жирлегендэ жирлэу буенча хезмэтлэрнен гарантиялэнгэн исемлеге 

нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясен раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ 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 Кабинетыньщ 
2007 елныц 18 маендагы Карары нигезендэ Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карары белэн "жирлэу Ьэм жирлэу эше турында" 1996 
елныц 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында" 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы № 196 " Татарстан
Республикасында жирлэу Ьэм жирлэу эше турында «Федераль законны 
гамэлгэ ашьтру чаралары хакында», Россия Федераниясе Хекумэтенец «2020 
елда тулэулэрне, пособиелэрне Ьэм компенсациялэрне индексациялэу 
коэффициентын раслау турында» 2020 елныц 29 гыйнварындагы 61 номерлы 
карары белэн Югары Субаш авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ: 

1.2020 елныц 1 февраленнэн Балтач муниципаль районында жирлэу 
буенча хезмэтлэрнен гарантияле исемлеге буенча 6124,86 сум кулэмендэ 
курсэтелэ торган хезмэтлэрнен бэясен 1 нче кушымта Ьэм 2 нче кушымта 
нигезендэ билгелэргэ Ьэм гамэлгэ кертергэ.
2. Татарстан Республикасы Югары Субаш авыл жирлеге Башкарма 
комитетынын «Югары Субаш авыл жирлегендэ 2019 елныц 1 февраленнэн 
жирлэу буенча хезмэтлэрнен гарантияле исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган 
хезмэтлэрнен хакын раслау турында» 2019 елныц 26 мартындагы 9 номерлы 
карары уз кечен югалткан дип санау хакында «2019 елныц 26 мартындагы 9 
номерлы карары
3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталы» интернет -  ресурсында бастырып чыгарырга Ьэм Татарстан 
Республикасы Балтач .муниципаль районыныц рэсми сайтында
baltasi.tatarstan.ru урнаштыру.дэяы белэн, халыкка игълан итэргэ.
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Кушымта №2
Татарстан Республикасы Балтач
муниципальрайоны
Югары Субаш авыл жирлегс Башкарма
комитетынын
30 гыйнвар 2020 ел, №3 карарына

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл ирлегендэ 2020 
елнын 1 фсвраленнэн жирлэу буенча хезмэтлэрнен гарангияле исемлеге

Х е з м э т  курсэту атамасы Х е з м э т  курсэту  
бэ я се (с у м )

1. Ж |ирлэу ечен  кирэкле  д окум ен тл а р н ы  р эсм и л эш те р у 0

2. Т энне  юу 232,12

3. Ж^ирлэу ечен  кирэкл е  табут Иэм баш ка 
п р ед м етл арны  биру Иэм китеру

2463 ,15

4. М эр хум н е д  ж э сэд е н  (>цэсэдлэрен) зи ратка  алы п 
бару

760,19

5. Ж^ирлэу (каберл эрне  казу Иэм куму)
2669 ,4

Б а р л ы гы 6124 ,86


