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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2020 елньщ 31 гыйнварыннан № 1

Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районыньщ «Кармалка авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ >к;ирлэу буенча хезмэтлэр 
курсэтунец гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ курсэтелэ 
торган хезмэтлэр хакын раслау турында

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон, «Куму Иэм 
куму эше турында» 1996 елньщ 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон 
(узгэрешлэр Иэм естэмэлэр исэпкэ алып), «Татарстан Республикасында ж;ирлэу Иэм 
куму эше турында» Федераль законны гамэлгэ ашыру чаралары хакында» Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2007 елньщ 18 маендагы 196 номерлы 
карары, Россия Федерациясе Хекумэтенец «2020 елда тулэулэрне, пособиелэрне 
Ьэм компенсациялэрне индексациялэу кулэмен раслау турында» 2020 елньщ 29 
гыйнварындагы 61 номерлы карары нигезендэ «Кармалка авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. Установить Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ 
«Кармалка авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ 2020 елньщ 1 февраленнэн 
ж;ирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган 
хезмэтлэрнец бэясен, 1, 2 нче кушымта нигезендэ 6124,86 сум кулэмендэ билгелэргэ 
Иэм гамэлгэ кертергэ.
2.Элеге карарны Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ 
Кармалка авыл ж;ирлегенец Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге 
рэсми сайтында Иэм Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълуматньщ рэсми 
(pravo.tatarstan.ru) порталында урнаштырырга.

3.«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ 
«Кармалка авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ жирлэу буенча хезмэтлэр 
курсэтунен гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэр 
бэясен раслау турында» 2019 елньщ 13 мартындагы 11 номерлы «Кармалка авыл 
ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыньщ карарын уз кечен 
югалткан дип танырга.

4. Элеге карар 2020 елньщ 1 февраленнэн барлыкка килгэн хокук 
менэсэбэтлэренэ кагыла.

5. Олеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районыньщ «Кармалка авыл >к;ирлеге» муниципаль 
берэмлеге Башкарма комитетыньщ эйдэуче белгече В.Д. Фэтхетдиновка йеклэргэ.
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Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районы 
"Кармалка авыл >к;ирлеге" 
муниципаль берэмлеге башлыгы О.В. Кириллова



«Кармалка авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыньщ 

2020 елньщ 31 гыйнварындагы 1 номерлы 
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 
районыньщ «Кармалка авыл >к;ирлеге»ндэ 2020 елньщ 1 февраленнэн куму буенча 

хезмэтлэр курсэтунец гарантиялэнгэн исемлеге бэясе

Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт 
курсэтулэрнец 

бэясе (сум).
1. Ж^ирлэу ечен кирэкле документларны рэсмилэштеру 0
2. >Цирлэу ечен кирэкле табут Иэм башка предметларны биру 
Иэм китеру 2 320

3. Мэрхумнец гэудэсен (калдыкларын) зиратка кучеру 1 160
4. Кабер казу Иэм куму 2 644,86
Барлыгы 6 124,86



«Кармалка авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыньщ 

2020 елньщ 31 гыйнварындагы 2 номерлы 
карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 
районыньщ «Кармалка авыл >к;ирлеге»ндэ 2020 елньщ 1 февраленнэн куму буенча 

хезмэтлэр курсэтунец гарантиялэнгэн исемлеге бэясе

Хезмэт курсэту атамасы Хезмэт 
курсэтулэрнец 

бэясе (сум).
1. Ж,ирлэу ечен кирэкле документларны рэсмилэштеру 0
2. Кэфенлэу 577
3. Ж;ирлэу ечен кирэкле табут Иэм башка предметларны биру 
Иэм китеру 1 743

4. Мэрхумнец гэудэсен (калдыкларын) зиратка кучеру 1 160
5. Кабер казу Ьэм куму 2 644,86
Барлыгы 6 124,86


