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КАРАР
№ 3

2020 ел га Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы Урыссу ш. т. 
поселогында жирлэу буенча хезмэтлэрнец 
гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ 
хезмэтлэр бэялэрен раслау турында

“Россия Федерациясендз жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында” 2003 елныц, 6 октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль закон, «Ж^ирлэу 
Ьэм жирлэу эше турында" 1996 елньщ 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль 
закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан 
Республикасында жирлэу Ьэм жирлэу эше турында” Федераль законны гамэлгэ 
ашыру чаралары хакында» 2007 елныц 18 маендагы 196 номерлы карары, Россия 
Федерациясе Хокумэтенец «2020 елда тулэулэрне, пособиелэрне Ьэм 
компенсациялэрне индексациялэу кулэмен раслау турында» 2020 елныц 29 
гыйнварындагы 61 номерлы карары нигезендэ, Ютазы муниципаль районы Урыссу 
шэЬэр тибындагы поселогы Башкарма комитеты карар кабул итэ:

1.2020 елныц 1 февраленнэн жирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантиялэнгэн 
исемлегенэ ярашлы, 1 нче кушымта Ьэм 2 нче кушымта нигезендэ, Ютазы 
муниципаль районыныц шэЬэр тибындагы Урыссу бистэсендэ курсэтелэ торган 
хезмэтлэрнец бэясен 6 124,86 сум кулэмендэ билгелэргэ Ьэм гамэлгэ кертергэ.

2.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц шэЬэр тибындагы 
Урыссу поселогы Башкарма комитетыныц «2019 елга Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районыныц шэЬэр тибындагы Урыссу поселогында жирлэу 
буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнец 
хакын раслау турында» 2019 елныц 18 мартындагы 9 номерлы карарын уз кочен 
югалткан дип танырга.
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З.Элеге карарны массакулэм мэгълумат чараларында бастырып чыгарырга, 
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районынын, рэсми сайтында: 
http://jutaza.tatarstan.ru/ адресы hsM Татарстан Республикасы рэсми порталында 
http://pravo.tatarstan.ru/ адресы буенча урнаштырырга. /

4.Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотунй узуфстемдэ калдырам.

Ж^итэкче вазыйфаларын башкаручы /  Р. Э. Шэрипов
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Кушымта № 1
Ютазы муниципаль районы
Урыссу штп
Башкарма комитеты карарына

* • ''31" тыйнвар, 2020 ел №_3_

2020 елньщ 1 февраленнэн 
ТР Ютазы муниципаль районыныц Урыссу ш. т. поселогында 

ж;ирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге

Хезмэт курсэту торе Хезмэт курсэту бэясе 
(сумнарда)

1 .Ж^ирлэу очен кирэкле документларны 
рэсмилзштеру

0,00

2. Ж^ирлэу очен кирэкле таб^т Ьэм башка 
предметларны биру Ьэм китеру

2 530,46

3. Мэрхумнен мэетен (жэсэден) зиратка илту 718,89
4. Ж^ирлэу (кабер казу Иэм куму) 2 875,51
Барлыгы 6124,86



Кушымта № 2
Ютазы муниципаль районы
Урыссу штп
Башкарма комитеты карарына 
"31" гыйнвар, 2020 ел № _3_

• ' 2020 елныц 1 февралеНнэн ’
ТР Ютазы муниципаль районыныц Урыссу ш. т. поселогында 

Жирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге

Хезмэт курсэту торе Хезмэт курсэту бэясе 
(сумнарда)

1 .Дирлэу ечен кирэкле документларны 
рэсмилэштеру

0,00

2. Жирлэу ечен кирэкле табут Ьэм башка 
предметларны биру Ьэм китеру 1950.15

3. Мэрхумнец мэетен (жэсэден) зиратка илту 718,89
4. Жирлэу (кабер казу Ьэм куму) 2 875,51
5.Мэетне кэфенлэу (тору) а 580.31
Барлыгы 6124,86


