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2020елнын 31 гыйнвары Ns1

Татарстан Республикасы Яшел Yзон
муниципаль районы Олы )t{эке авыл
щирлегендэ жирлэy буенча хезмэтларнец
гарантияле исемлеге нигезендэ кyрсатело
торган хезматлэрнец хакын раслау турында

<<РоссиЯ Федерациясендэ жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми

принциплары турында)гы 2003 елныц б октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль
закон, (жирлэYhэм щирлэY эше ryрында)гы 1996 елныц 12 гыйнварындагы 8-Ф3

номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц
кТатарстан Республикасында }кирлэy hэм )цирлэy эше турында <Федераль

законны гамелгэ ашыру чаралары хакында> 2007 елныц ,18 маендагы 196

номерлы карары, Россия Федерациясе ХокYматенец <<202О елда тYлэYлэрне,
пособиелэрне haM компенсациялэрне индексациялэy коэффициентын раслау
ryрында>гы 202О елныц 29 гыйнварындагы 61 номерлы карары ниге3ендэ Олы
)(аке авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР ИТО:

1. Яшел Yзэн муниципаль районы Олы Щэке авыл щирлегендо 2020 елныц 1

февраленнон щирлау буенча хезмотлэрнец гарантияленгон исемлеге ниге3ендэ
d,tz4,BO сум кулэмендэ кYрсателэ торган хезмэтларнец бэясен 1 нче кушымта haM

2 нче кушымта нигезендэ билгелэргэ hэм гамэлгэ кертергэ.
2. олы )t{эке авыл }кирлеге Башкарма комитётыныц <<Татарстан Республикасы

3еленодольск муниципаль раЙоны Олы Щэке авыл )цирлегенда жирлэу буенча
хезматлэрнец гарантияланган исемлеге буенча кyрсэтелэ торган хе3мэтлорнец
хакыН раслаУ турында>гы 2019 елнын 28 мартындагы 50 нче карары 2020 елнын 1

февраленнэн yз кочен югалткан дип санарга.
3.олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълyмат рэсми порталында

урнашты ру (http ://рrачо.tаtаrstап. ru Татарстан Республ и касы Мун и ци пал ь

берэмлеклоре портал ы составы нда 3еленодол ьск мун и фи пал ь район ы саЙты нда
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru кИнтернет) мэгьлYмати-телекоммуникация
челторенда, шулай ук Олы )(эке авыл )цирлеге магьлYмат стендларында ryбондаге
адреслар буенча урнаштырырга: Олы Яке авылы, Моктэп урамы,'l йорт
(аlминистрация бинасы), олы Яке авылы, Мактэп урамы, 1а йорт (зур Щэке КФY

бинасы), Каратмэн авылы Клуg ы, 23 нче йорт (Каратман авыл клубы бинасы),

Ураз4а авылы ffуслык ура (Уразлы авыл клубы бинасы). t

4.Олеге карар ы yземда калдырам.

Олы )(эке авыл
жирлеге башлыгы Ф.А.Файзуллина



3еленодольск муниципаль районы Олы

щэке авыл цирлеге башкарма комитетыныц
2020 елныц 31 гыйнвары Ne,1 карарына 1 нче
кушымта

ТР Яшел Yзэн муниципаль раЙоны Олы }t{aKe авыл жирлегенда 2020 елнын 1

февраленнэн жирлэy буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге бэясе

Хезмат кyрGэтy атамасы Хезмат кyрсэтy бэясе
(сумнарда)

1. )(ирлэу ечен кирэкле документларны
пэсмилэштеоч

0,00

Z. >Цирлэy очен киракле табут hoM башка
ппелплетлаDны биоч hэм китерv

3337,75

3, Мэрхчмнец )цэсаден (жэсодлэрен) зиратка т 950,81

4. }t{ирлэу (кабер казу hэм KyMy) 18з6,30

Барлыrы 6124,86



3еленодольск муниципаль районы Олы
)t{oke авыл цирлеге башкарма комитетыныц
2О20 елныц 31 гыйнвары Ne1 карарына 2 нче
кушымта

ТР Яшел Yзон муниципаль раЙоны Олы )(аке авыл )цирлеген да 2020 елнын ,1

февраленнан щирлау буенча хезмотларнец гарантияле исемлеге бэясе

Хезмот кyрсэтy атамасы Хезмат кyрсэтy бэясе
(сумнарда)

0,00

2. Мэетне терч 589,69

Э Хlирлэy ечен кирэкле табут haM башка
ппепметлаDны биоч haM китерv

2748,06

4. Мэрхчмнец жэсэден (жасэдлорен) зиратка ташу 950,8,1

5. }t{ирлэу (кабер казу hэм KyMy ) 1в36,30

Барлыгы 6,124,86


