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Карар
Лbв

постановление
от 01.04.2019 г.

Татарстан Республикасы VIамадыш
муниципаль районы Кеек-Ерыкса авыл }кирлегендэ
)цирлэy буенча гарантияле иоемлек
Fiигезендо хезмат кyрсэтy баясен раслау турында

"Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэне оештыруныц гомуми
принциплары ,гурындIа" 200З нче елныц б октябрендэге 1зl_ФЗ санлы
Федераль законы, "Кy*y haM щирлоy эше турында" 1996 елныц 12 нче

гLIйнварышдагы 8-ФЗ аанлы Федераль законы, "Татарстан РеспУблиКаСЫНДа
"KyMY haM }кирлеY эпIе турында" ФедералЬ законны тормышка ашыру
чаралары хаi(ында" 2007 ел, 1В май, 19б нчы карары, Россия ФедерацИЯСе
Щэулэт Хакимиятенец "2019 елда тyлэyлэрне, пособиелэрне hэм
компенсациялэрне индексаIIиялоy коэффициентын раслау турындаl' 2019
елныц 24 гыйнварындагьт 32 санлы карары нигезендэ,татарстан Республикасы
N4амадьirш муниципаль раЙоны Itоек-Е}ыкса авыл я{ирпеге Башкарма

комитетыкарарбирэ:

l.N,{амадtlil] муниЦипальраЙоны Itоек-Ерыкса авьIJI )кирJIегенда х(ирлау буенча
{,арантияле i4ceМJteк }lигезенда хезý{о1. ttYрсэ,гY бэясен l нче haM 2 нче
кyшtыý,lталi}р Ёlигезе}l/iа 5946.47 cyN,I кyламенда би;rгелэрга heм 2019 нЧы еЛНЫЦ

l

агtре;теtтнсFl га]\,IэJII,а л,(*р,герl,ё.

2. ОrIеге карарны TaTapcтaH Республикасы Мамадыш муниципаль раионыныц
ат чараларында бастырып чыгарырга.
рэсми сайтында hэм массакyлэм м
3,Олеге карарнын yтэлешен yз ко
}Китэкче

Ф.Р.Шэйхетдинов

Татарстан Республикасы VIамадыш
муниципаль районы Itоек-Ерыкса авыл щирлеге
Башкарма комитетыныц
01.04.20i9 ел,8нче санлы карарына
1 нче Nэ кушымта
2О|gелныц 1 апреленнан Татарстан Республикасы
МамадыШ мунициПаль райоНы Itоек-Ерыкса авыл жирлегендэ )цирлэу буенча
гарантияле исемлек нигезенда тормыш ипташе, якын туганнары, законлы
воItиле булган очракта, хезмэт кyрсэтy беясе

Хезмат кyрсэтy атамасы

Хезмэт кyрсэтy бэясе
(сумнарла)

Х{ирлэу очон документлар эзерлэy

0,00

Гургэ ицдерyгэ кабер такталары, табут haM
башка предметлар биругэ haM китеругэ

27з5,40

Мэетне (мэет калдыкларын) зиратка алып
килYгэ

] |2,]5

Кабер казу hэм жирлэy

2498,з2

барлыгы

5946,47
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Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Itоек-Ерыкса авыл )цирлеге
Башкарма комитетыныц
01.04.2019 ел,8 нче номерлы карарына
2нче }lЪ кушымта
2019 елFIыц 1 апреленнанТатарстан Республикасы
N4амадыш муницигIаль районы Itоек-Ерыкса авыл жирлегендэ жирлау буенча
гаран.гияле исемлекнигезендэ,тормыш иптеше, якын туганнары, Законлы
вэкиле булмаган очракта, хез\,{эт кyрсэтy беясе
Хезмэт KypcaTy бэясе
(сумнарла)

Хезмэт кyрсэтy атамасы

1

0.00

.Щирлэу очен документJlар эзерлаy

2. IVIaeTHe киендерy

848,64

З.Гурга ицдерyгэ кабер такталары, табут
hэм башка предметлар бируга haM
китерYгэ
4.Меетне (мэет калдыкларын) зиратка
алып килyгэ

|964,4з

]27,|8

5.Кабер казу hэм я(ирлэy

2406,22

барлыгы

5946,47
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