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31.01 ,2020 Красный Бор авылы

Татарстан Республикасы Эгерще
муниципа-пъ районыныц <<Красный Бор авыл
)цирлеге)) муниципа-пь берэмлегендэ щирлэy
буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге
нигезендэ кIрсэтелэ торган хезмэтларнец
бэясен раслау турында

<<Россия ФедерациrIсендэ х(ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принЦИПЛаРЫ

турында) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, <ЩирлэУ

hэм хlирлаy эше турында)1996 епныц 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль
закон, Россия Федерациясе Хокумэтенец <<2020 елда ryлэyлэрне, пособиелэрне hэм
компенсациялэрне индексациялэy коэффициентын раслау турында) 2020 еЛНЫЦ 29

гыйнварындагы 61 номерлы карары, <<Татарстан Республикасында х{ирлЭy hЭм

)1ирлэy эше турында Федер€rль законны гамэлгэ ашыру чаралары ХакыНДа) 2007

елныц 18 маендагы 196 номерлы Татарстан Ресгryбликасы Министрлар Кабинеты
карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Огерще муниципа-пь районы КраСный
Бор авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРО:

1. Татарстан Ресгryбликасы Огерх<е муниципалъ районыныц <<КраСНЫЙ БОР

авыл х{ирлеге>) муниципшъ берэмлегенда х{ирлэy буенча хезмэтлэрнец гарантияле

исемлеге нигезендэ кtрсэтела торган хезмэтлэрнец бэясен 2020 еЛНЫЦ 01

февраленвэн 6|24,86 сум кyлэмендэ билгелэргэ hэм гамэлга кертергэ.
2. Татарстан Республикасы Огерже муниципа-пь районыныц <<КрасныЙ Бор

авыл х(ирлеге) муниципzlJIъ берамлегендэ 2020 еJIныц 01 февраленнэн п{ирлэy

буенча (якын туганнары, ире (хатыны), законлы вэкиле булган очракта)
хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге бэясен расларга (1нче кушымта).

З. Татарстан Республикасы Огерхtе муниципа;rь районыныц <КрасныЙ Бор
авыл хtирлеге> муницип€tлъ берэмлегендэ 2020 елныц 01 февраленнэн Щирлэy
буенча (якын туганнары, ире (хатыны), законJIы вэкиле булмаган очракта)
хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге бэясен расларга (2нче кушымта).

4. Олеге Карарны Татарстан Республикасы Огерхqе муницип€lJIъ раЙоны
Красный Бор авыл х(ирлегенец мэгълyмат стендпарындq Татарстан РеспУбликасы
хокукый мэгълlматыныц рэсми порт€tлында httр:фrачо.tаtаrstап.ru hэм Татарстан
Республикасы Огерхqе муниципЕtIIь районыныц
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5. Татарстан Ресгryбликасы Огерхqе муниципаль районы (КрасЕыЙ Бор авыл

п{ирлеге> Башкарма комитетыныц ((Татарстан Ресгryбликасы Огерже мунициrr€шь

районы Красный Бор авыл щирлегенда х(ирлэy буенча хезматлэрнец гараНТияле

исемлеге нигезенда к!рсэтелэ торган хезмэтлэрнец хакын раслау турындa)} 20|9
елныц 14 мартындагы 4 номерлы Карары yз кочен югzLгIткан дип танырГа.

6. Олеге Карар 2020 елныц 1 февра_гlеннэн yз коченэ керэ.
7. Олеге Карарныц yтэлешен контролъдэ тотуны yз остемэ Е}JIам.

Башкарма комитет щитэкчесе А.Н. Лазарев



Татарстан Республикасы
Огеря<е муниципЕlJIь районы
Kpao1.1нй ýор авыл х{ирлеге

ýaTTrKapMa комитетыныц
31.01.2020 J\ъ 4

номерлы Карарьша
1нче кушьтмта

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районыныц (Кр&*ýый Бор авыл
щирлеге>> муниципаль берамлегенда 2020 елныц 01 февраленнон

щирлаy буенча хезматларнец гарацтияле исемлеге баясе

Хезмот кyрсатy атамасы Хезмат кyрсатy баясе-
(cvM.)

1. Х(ирлау очен кирэкле документларны рэсмилаштерy 0

2. Х{ирлэу очен кирэкJIе табут hэм башка предметларны
бирч haM китерy

2622,86

3. Мэрхlмнец моетен (щосадларен) зиратка китерy 64з,75
4. Щирлэу (кабер казу hэм куr,гу)

2858,25
Барлыгы бl24,86



Татарстан Республикасы
Огерхsе муниципЕrль районы
Кра*ньй Бtэр авыл хqирлеге

Башкарма комитетыныц
31.01.2020 J\ъ 4

номерлы Карарына
2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Эгерпqе муниципаль районыныц
<<Красный Бор авыл }цирлеге> муниципаль берамлегенда
2020 елныц 01 февраленнан якын haM башка тугаЕнары,

ире (хатыны), законлы вэкиле булмаган очракта щирлаy буенчд
хезматлэрцец гарантияле исемлеге баясе

Хезмат кyрсотy атамасы Хезмат rсypcoTy баясе-
(счм.)

1. Щирлэу очен кирэкJIе документларны рэсмипэштерy 0

2. Мэрхумгэ гыйбадат киеме кигезy 47I,74

3. Х(ирлэу очен кирэкле табут 1зц ýатттка предметларны
биру hэм китерy

2збз,85

4. Мэрхуrrлнец мэетен (жэсэлларен) зиратка китерy 579.89
5. Щирлэу (кабер казу haM куму)

2709.з8
Барлыгы бl24,86


