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2020 елга Татарстан Республикасы Телаче муниципаль райоIIыIIыIц
Телаче авыл )щирлегенда }цирлаy буенча хезматлар KypcaTytlell

гараптиялангоII исемлеге нигезе[Iде кYрсатело торгаII хезмотлар хакы II

раслау турында

((Россия Федерациясендо х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми
ПрИнциплары турында)) 2003 елныц б октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы (Dедераль

закон, (кyмy hoM KyMy эше турындa>> 1996 елныц 12 гыЙнварындагы 8-ФЗ
номерлы Федераль закон,(2020 елда тyлэyлерне, пособиелэрне haM
КОМПеНСацияЛэрне индексациялэY коэффициентын раслау турында)> Россия
Федерациясе Хекумэтенец 29 январь 2020 елныц 61 номерлы карары,
кТатарстан Республикасында х{ирле yзидарэ турында)> 2004 елныFI 2В
ИIОЛенДЭГе 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законынr,tt1 15
сТатьясындагы 3 олешенец 15 пункты нигезендэ, Телэче муниципалъ раЙоны
Телоче авыл я{ирлеге Башкарма комитеты,

кАРАР БИРЭ:

|. 2020 елныц февраль аеныц 1 коненнэн алып Телаче муFIиципалъ
раЙоныныц Телэче авыл я{ирлегендэ) 1 нче кушьтмта hэм 2 нче кушымта,
гарантиялэнган щирлэy хезмэтлэре исемлеге нигезеFIде кyрсэтелэ торган
ХеЗМЭТЛЭР Хакын 6|24,86 сум кyлменда билгелэргэ hэм гамэлгэ кертергэ.

2. Олеге карар гамэлдэге законнар нигезенде yз коченэ керо.
З. <Татарстан Республикасы Телэче муниципалъ районыныц Телэче авыл

Х{ИРЛеГеНДэ ЩирлэY буенча хезмэтлэр кYрсэтYнец гарантиялэнгэн исемлеl,е
НИГеЗенДо кyрсэтелэ торган хезмэтлор хакын раслау турында)) 2019 елныц N,{арт
аеныц 14 коненнэн 10 номерлы,lкарарын yз кочен югалткан дип танырга.

4. олеге карарныц yтэлешен'контрольдэ тотуны y*з остемдэ калдырам.

I{APAP
31 января 2020 r.

И.Р. N4apaKoB



Телэче муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
1 номерлы кушымта
з 1.01 .2020 ел J$6

2020 елга Татарстан Республикасы Телаче муниllипаль районыIIыII
Телаче авыл 2цирлегенда 2щирлау буенча гараLIтиялаIIгаII хезматлар

исемлеге баясе

Хезмат кyрсатy атамасы Хезмат кyрсотy баясе
(сум.)

1.Х{ирлэу
оченкиракледокумеIIтларнырэсмилэштерY

0,0

2.ритуаль бцлгеланештеге предметларны бирч 2500,0
З. Транспорт хезматлере кyрсетy (мерхумнец
х{э сэден зиратка ташу, ритуаль б илгеланештаге
айберлэр китерy)

844,86

4. }Щирлау (каберлэрне казу haM KyMy)
27в0,0

Барлыгы 6|24,86



Телэче муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
2 номерлы кушымта
З 1.01 .2020 ел J\Гsб

2020 елга Татарстан Республикасы Телаче муниципаль районыныц
Телаче ав.ыл )цирлегенда н{ирлау буенча гараIrтиялангоII хезматлар

исемлеге баясе

Хезмат кyрсатy атамасы Хезмот кyрсатy баясе
(сулц.)

l.щирлоY
оченкирOкледокументлаDныDэ смилэттттепv

0,0

/. t анн9 кэфенлэу 1300,0
3.Ритуалъ билгелэнештэге пDедметлаDньт бип., 1200,0

844,86

2780,0

Барлыгы 6|24,вб


