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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
}lъ 1

Татарстан Республикасы Зай
муниципаль районы Александр
Бцстасе авыл щшрлегенда
жирлэy буенча хезматлер
кyрсстyнец гарантпяланган
исемлеге ннгезендэ кyреателэ
торган хезматларнец баялорен
расJIау турында

кАрАр
от 31.01.2020

1996 елныц |2 гыйнварынд€lгы 8_ФЗ номерлы <Щирлэу hэм кYмy эше
турында} Федераль зzжоны, 20а4 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлu, nTurupcTag
РеспублИкасында :щирле Yзидара ryрында> ТатарстаН Республикасы Закон"r,
Татаретан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 20а7 елньщ 1 8 маендагы 196
нчы нOмерлы <татарстан Республикасында kyмy haM хqирлаy эше турында) карары,
РоссиЯ ФедерациrIсе Хекумэтенец 2а20 елныц 29 гйнварындаш 61 

"о*.рrr",<<202а елда пособиелэр, ксмпенсациялэр haM компенсациялэр кYламен раслаутурында)) карары нигезендэ, Зэй муниципаль районы Александр Биотэсе авыл
х{ирлеге Уставына таrIнып, Зэй муниципаль районы Александр Бистасе авыл
)цирлеге Башкарма комитеты

карар бира;

l, Зай муниципаJIь рйоны Александр Бистэсе авыл хdирлегенда щирлэy буенча
хезмэтлэрнец гараJrтияле исемлеге буенча кyрсэтела тсрган хезматлэрнец бэясен
2020 елныц 01 феврапеннан, 1нче кушымта haM 2нче кушымта нЕгезенда, б124,86
сум кyлэмеýдэ билгеларга hэм гамэлгэ кертерга.

! олеге карарны массакYлэм мэгьлYмат чарrlJIарында бастырыг, чыгарырга hэм
Татарстан Республикаоы Зай районыныц Александр Бистэсе авыл

тотуны 1з щаваплылыгымда калдыр€lм.

жирлеге рэсми сайтында
З. Олеге карарныц

Башкарма комитет Л.Г.Варганова



Республикасы
раиOны

Бистасе авыл }цнрлеге Башкарма

2020 ел NЬ 1

1нче кушымта

Татарстан Республикасы Зэй муницип€шъ районы
Александр Бистэое Е}выл щирлегендý

2а2а нче елныц 1 нче февраленнан щцрлэу буенча
гараJIтиялэнган хезмотJIэр исемлеге бэясе

Хезмэтларнец псемлеге Хезматлернец баясе
kvlb)

1. Х(ирлау очен кЕрэкJIе документларны рэсмилаштерy 0

2. Табупrы haM жирлаy очен киракJIе баmка предметларЕы
биру haM китереп бирy

2з43,7з

З. Мэетне (калдьrкларны) зиратка илтy 944,5l

4. Х(ирлэу (кабер казу hэм куму) 2 8з6,62

Барысы 6124^86



Ресгryбликасы
районы

Бистэсе aвbul }кирлеге Башкарма

2020 елЛЬ l
2нче к5rшымта

Татарстан Ресгryбликасы Зэй муниципаJIь районы
Александtrr Бистэсе авыJI щирлегендэ

2а2а lltle елýыц 1 нче февраlrеннен щирлаy буенча
гарантиялэнгэн хезматлэр исемлеге бэясе

Хезматлэрfiец исеме Хезмэтларнец бэясе
(сумнарdа)

l" Х(ирлау очен киракJIе докуI!{еЕтларньi рэсмилештерy 0

2. Мэетне теру (облачение тела) б28,з l

3. Табутны hэм хqирлэу очеII кирэкJIе башка предд,lетларны
биру hoM китереп бирy

17|5,42

4. Маетне (ка-пдыкларны) зиратка иJrry 944,5т

5,Жgрд"J (цабер казу hэм куrяу)
2 836,62

Барыоы б 124,86


