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Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль районы Коек-ЕрыкСа аВЫЛ
яtирлегендэ я(ирлэу буенча гарантияле исемлек нигезенда
хезмэт кyрсэтy бэясен раслау турында

((Россия Федерациясендэ жирле yзидарэне оештыруныц гомуми
принципЛары турЬlнда)) 2003 нче елныц б октябрендэге l31-ФЗ санлы Федераль

законы, uКyrY hэм хqирлэY эше турында)) 1996 елныц 12 нче гыЙнварындагы в-Фз
санлы Федераль закон, <Татарстан Республикасында <KyMy hэм яlИРЛЭY ЭШе
турында)) Федераль законны тормышка ашыру чаралары хакында>> 2007 елнын, 18
маендагы 19б нчы карары, Россия Федерациясе ХокумэтенеЦ <<2О2О .bOu

тyлэyлэрне, пособиелэрне hэм компенсациялэрне индексациялэy коэффицИеН'ГЫН
раслаУ турында)> 2020 елныц 29 гыйнварыIlдагы 61 санлы карары нигезеIIдэ,
татарстан Республикасы N4амадыш муниципалъ районы Коек -Ерыкса а]]ыл
щирлеге Башкарма комитеты

карар бира:

а

Коек -Ерыкса авыл я(ирлегендэ п{ирлау буенча
гарантияле исемлек нигезендэ хезмэт кyрсату бэясен 1 нче hэм 2 нче кушымталар
нигезендё 6|24,86 сум кYломендэ билгеларгэ haм 2020 нче елныц 1 февраJIеннэн
1. VIамаДыш муниципаль районы

гамалгэ кертергэ.
2. Оrrеге карарны массакyлэм магълyмат чараларында бастырыП чЫГаРЫl)Га,
Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районыныц рэсми саЙтында lraM
татарстан Республикасы хокукый мэгълyматыныц росми порталында
урнаштырьIрга.
3. 3. Олеге карарныц yтэлешен yз контролемэ алам"

Татарстан Республи касы
N4амадыш муниципаль районы
Коек *Ерыкса авыл х{ирпеге
Башкарма комитет }щитэкчесе

/Ф.Р.Шэйхетдинов

Татарстан

Республикiесы

Мамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл щирлеге
Башкарма комитетыI{ыц
31 .01 .2020 ел,7 нче санлtы карарына
1 нче кушымта

Республикасы

2020 елныц 1 февраленнэн Татарстан
МамадыШ мунициПаль райоНы Коек-Ерыкса авыЛ rr(ирлегендэ х{ирлэу буенча
гарантияле исемЛек нигезендэ торМыш иптоше, якын туганнары, законлы вэкиJIе
{,

YлГэн(hэлакбУлган)оЧракТа,хеЗМэТкYрсоТYбеясе
Хезмэт кyрсэтy бэясе (сумнарда)

Хезмэт кyрсэтy атамасы

0,00

Х{ирлэу очен документлар эзерлеy

Гургэ ицдерyгэ кабер такталары. табут hэм
башtса предметJIар биругэ hэм китеруга

28]l,7,46

,734,|з

Мэетне (мэет калдыкларын) зиратка алып
килYгэ

1\,7i

Х{ирлэу (кабер казу hэм KyMy)

),7

Барлыгы
6|24

Х(итэкче
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Татарстан Республикасы
N{амадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл щирJtеге
Башкарма комитетыIIыц
31.01 .2020 ел,7 нче саl,{лы
Kapap],IHa

2 нче кушымта

2020 елныц 1 февраленнэн Татарстан Республикасы
Nl[амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл яtирлегендэ KyMy урыннарында
я{ирЛэy буенча гарантияле исемлек нигезендэ, тормыш ипташе, якын туганнар,ы,
законлы вэкиле булмаган очракта, хезмат кyрсэтy баясе

Хезмэт кyрсэтy aTaMacbI

Хезмэт кyрсетy бэясе
(сумнарла)

1.Х{ирлэу очен документлар эзерлеy

0,00

2, N4aeTHe киендеру, кафенлэу

874,1 0

3.Гурго ицдерyгэ кабер такталары,
табут hэм башка предметлар биругэ
hэм китерyгэ
4.N{эетне (мэет калдыкларын) зиратка
алып килyго

202з,зб

5, Щирлоу (кабер казу hэм

KyMy)

] 49,00
а

2478,40

Барлыгы
6|24,86

Щитэкче

/Ф.Р.Шэйхетдинов/

