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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 елныц 31 гыйнвары

Татарстан Республикасы 3еленодольск
муниципаль районында олы Ачасыр авыл

)цирлегендо жирлаy буенча хезмэтларнец
гарантиялэнгэн исемлегена ярашлы кyрсателэ

торган хезмэтлэрнец бэясен раслау турында

урнацтырырга.
4. Олеге карар yталешен

кАрАр

Ns1

<<Россия Федерациясендо }кирле Yзидаро оештыруныц гомуми принциплары

турында> 2003 
"пIriц 

б октябреrд"r" lil-оз'номерлы Федераль закон, <Куму haM

женаза эшлэре ,ур",rд"u 199Ь елныц 'l2 гыйнварындагы _s_ФЗ номерлы Федераль

закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц <Татарстан

республикасында куму hэм женаза эшларе турында) Федераль законны гамалгэ

ашыру чаралары ,"*о,rд" 2оо7 елныц'18 маендагы '196 номерлы карары, Россия

БдЁЁuцrr." i"*Уй"r"ruЦ <Татарстан Республикасында куму hэм женаза эшларе

турында) 2о2О елныц 29 гыйнваро,rд"rr, <zo2O елда тYлаYларне, пособиелэрне haM

компенсацияларне индексациялаy коэффициентын раслау турында) 61 номерлы

карары, белэн, Зеленодольск муниципаль районы олы Дчасыр авыл щирлеге

Башкарма комитеты КАРАР ИТО:

1. '1нче Кушымтага hэм 2нче Кушымтага ярашлы равештэ, Зеленодольск

муниципаль райьны олы дчасыр авыл щирлегендо жирлэу буенча хезматлорнец

гарантияланган исемлегенэ ярашлы ровешта кYрсэтела торган хезматлэр баясен

6124,86.уrru""одч Ornr"napia hэм 2о2о елныц 1 феврал:|l.rj:rэлгэ кертергэ,

2. ТатарстаН РеспубликасЫ Зеленодольск муниципаль районы Олы Дчасыр

авыл щирлеге Башкарма комитетыныц <tTaTapcTaH Республикасы Зеленодольск

муниципаль раионында олы дчасыр авыл жирлегендо жирлэу буенча хезмотлэрнец

гарантиялэнгэн исемлегено ярашлы кyрсэтела торган хезматлорнец боясен раслау

турында> 2009 елныц 28 ,uрrr,rд"i", 4 нче номерлы карарын 2020 елныц 1

февраленнэн Yз кочен югалткан дип санарга, Тл*апатач Dаппrrбпик2сы xo*v*l
3.олегекарарНЫИнтернетЧелтареНеЦТатарстан-РеспУблИкасыхокУкЫИ

магълYмат расми порталында (htip://pravo,iatarstan,ru) hэм Татапста1 jgпубликасы

муниципаль берамлеклэр_е.. .оarurъ,rдагы Зеленодольск муниципаль раионы

мэгьлYма, .uй*irдЧ (httр://zеlепоdЫsk.tаtаrstап,rч), шулай ук магьлYмат

стендларында: Олы Дчасыр авылы, Yзэк урамь1, 46 йорт (>цирлек хакимияте бинасы),

олы дчасыр авылы, Кооперат#'уО"йi,, ЭО 
-йорт 

(аЬыл мrэданият йорты бинасы)

контрольга алуны yземда калдырам,

'",,l,, {.Олы Ачасыр авыл жирлеге башлБtгы М.Г. Гатиятуллин



3еленодольск муниципаль районы
Олы Ачасыр авыл жирлеге башкарма
комитетыныц
2О20 елныц 31 гыйнварындагы
1 нче карарына
1нче Кушымта

2О2Оелныц 1 февраленнан Татарстан Республикасы

3еленодольск муниципаль районы олы дчасыр авыл жирлегендэ жирлау буенча

гарантиялэнган хезмэтлэр исемлегенец бэясе

Хезмат KypGaTy атамаGы

3337,75

н (мэетне) зи ,1836,30

аЯирлГкабер казу hэм куму)

Барлыгы



3еленодольск муниципаль районы
Олы Ачасыр авыл жирлеге башкарма
комитетыныц
2020 елныц 3'1 гыйнварындагы
1 нче карарына

Кушымта

2О2оелНыЦlфевралеННэНТатарстанРеспУбликасы
Зеленодольск муниципаль районы олы дчасыр авыл жирлегендо ){ирлэу буенча

гарантиялонгэн хезмэтлар исемлегенец бэясе

Хезмэт кyрсэтyХезмэт кyрсэтy атамасы

1. ы рэсмилэште
2,г е гыйбадэт

2748,06} )+{ирлэy е^{ен кираБе таОр llЫ башка эйберлэрне биру

мэетне) зиратка и

S. >Цирлау (кабер казу hoM KyMy)


