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J\9 4

авыл

Карар

от 31 января 2020г
Татарстан Республикасы IVIамадыш муниципалпь районы Урманчы
жирлегендэ )цирлэу буенча гарантияле исемлек нигезендэ

хезмэт кyрсэтy бэясен раслау турында

<<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэне оештыруныц гомуми

принt\иплары турында)) 2003 нче елныц б октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль

законы, <Kyry haM хlирлэy эше турында)) l996 елныц l2 нче гыЙнварындагы 8-ФЗ

санлы Федераль закон, <Татарстан Республикасы}{да <Kyry hэм )r(ирлэy эше

турында)> Федераль законны тормышка ашыру чаралары хакында)) 2007 елныц l8
маендагы 196 нчы карары, Россия Федерациясе Хекумэтенец <<2020 елда

тyлэyлерне, пособиеларне hэм компенсациялэрне индексациялэy коэффициентын

раслау турында)> 2020 елныц 29 гыЙнварындагы бl санлы карары нигезендэ,
'Гатарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл )цирлеге

Башкарма комитеты

карар бирэ:
1, N4амадыш муниципапь районы Урманчы авыл }кирлегендэ жирлэy буенча

гарантияле исемJIек нигезендэ хезмэт кyрсатy баясен 1 нче hэм 2 нче кушымталар
}Iигезендэ 6124,Вб сум кyлэмендэ билгелэрго hэм 2020 нче елныц 1 февраленнан
гамэJIгэ кертергэ.

2. Элеге карарны массакyлэм мэгьлyмат чараларында бастырып чыгарырга,
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында hэм
Татарстан Республикасы хокукый мэгълyматыныц рэсми порт€lJIында

урнаштырырга.

ýтролемэ апам.
: :ъ,

З. З. Олеге карарныц yт9Ж

щитэкче ffifr
).Ъ, 

,

lА.Я.Ильинl



Татарстан Респуб.пикасы
Мамадыш муниципаль районы

Урманчы авыл жирлеге
Башкарма комитетыныц

3l январь 2020 ел,4 нче санлы карарына
l нче кушымта

2020 елныц l февраленнэн Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл }(ирлегендэ я(ирлэу буенча

Гарантияле исемлек нигезендэ тормыш_l игIтэше, якын туганнары, законлы вэкиле
лгэн (hэлак булган) очDакта" хезмэт кyoсэтv бэясе

Хезмэr, кyрсэтy атамасы Хезмэт кyрсэтy бэясе (сумнарла)

Щирлэу ot{eн документлар азерлэy 0.00

I'ургэ ицдерyге кабер такталары, табут.hэм
башка предметJrар биругэ hэм китеругэ

28]'1.46

1з4"lз

Щирлэу (кабер казу hэм кyмy) 25]з.27

Бар.llыгы

бl24,86

)(итэкче l А.Я.Ильин l



Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы

Урманчы авыл жирлеге
Башкарма комитетыныц

31 январь 2020 ел,4 нче санлы карарына
карарына

2 нче кушымта

2020 елныц 1 февраленнэн Татарстан Республикасы
N4аМадыш муниципаль районы Урманчы авыл ){tирлегендэ KyMy урыннарында

}ЦИРЛаy бУенча гарантияле исемлек нигезенда, тормыш ипташе, якын туганнары,
законлы вэкиле булмаган очракта:, хезмэт кyрсэтy баясе

Хезмат KypceTy атамасы Хезмэт кyрсэтy баясе
(сумнарда)

l.Щирлэу очен документлар эзерлаy 0,00

2. N,4эетне киендеру, кэфенлэу в74,1 0

З.I'ургэ ицдерyгэ кабер такт€Lпары,
табут hэм башка предметлар биругэ

hэм китерyгэ

2а2з,зб

4.N4эетне (мает калдыкларын) зиратка
алып килyгэ

749,00

5. Щирлэу (кабер казу hэм KyMy) 2478,40

Барлыгы

б124,8б

){(итэкче l А.Я.Ильин l


