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2021 елньiн 01 феврале

Татарстан Республикасы

Яшел

Yзэн
муниципаль районы Олы )(аке авыл
щирлегендэ щирлоy буенча хезмэтлэрнец
гарантияле исемлеге нигезенда кyрсэтелэ
торган хезмэтлорнец хакын раслау ryрында

оештыруныц гомуми
<<Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ
,t3,t-ФЗ номерлы Федераль
принциплары турындJuг", 2003 елныц б октябрендаге
."*оr, (жирлэYhэм >цирлэY эше турында>гы 1996 елныц 12 гыйнварындагы 8-Фз
номерлы' Ьедер"п' закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц
uTaTapcTaH Республикасында )цирлэy hэм жирлэy эше турында <Федераль
законны гамэлгэ ашыру чаралары хакында> 2007 елныц 18 маендагы 196
номерлы карары, Россия Федерациясе Хекумотенец <<2021 елда тYлаYларне,
пособиепарне hэм компенсациялэрне индексациялэy коэффициентын раслау
турында) гLt 2О21 елныЦ 28 гыйнВарындагы 73 номерлы карары ниге3ендэ Олы
){эке авыл жирлеге башкарма комитеты кАрАР ИТо:
1, Яшел Yзэн муниципЬл, районы Олы }(аке авыл жирлеген до 2021 елныц 1
исемлеге нигезенда
февраленнон жирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантиялэнган '1
d+z4,gB сум кYламенда кYрсотело торган хезматларнец баясен нче кушымта haM
.

2 нче кушымта нигезендэ билгелэргэ haM гамэлгэ кертергэ.
Башкарма комитетыныц <Татарстан Республикасы
2. олы }{эке авыл,кирлеrе
'районы
Олы )t{aKe авыл жирлегенда жирлау буенча
Яшел YзэН муниципаль
хезмэтларнец гарантиялэнгэн исемлеге буенча кyрсэтела торган хе3матларнец
хакыН раслау .урr,"д"uгьt 2О2О елнын 3'1 гыйнварындагы 17 нче карары 202'1
елнын 1 февраленнэн yз кочен югалткан дип санарга.
3. олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлyмат рэсми
порталында (Пttр:rрrачо.tаtаrstап.ru)Татарстан Республикасы Муниципаль
беромлекларе порталы составында Яшел yзан муниципаль районыныц расми
.rйrr, (http:i/zelenbdolsk.tatarstan.ru), шулаЙ ук мэгьлYмат стендларда тубэндаге
, 1 йорт( жирлек хакимияте
адреслар буенча: Олы )(аке авылы, Мэктап
t<лубы), Уразлы авылы,
бинасы), Каратмэн авьlлы, lfttуб урамы,
,Щуслык урамы,3 йорт ( авыл клубы) урнашт,Е
4.Олеге карар \лэлешен контрольга алун
Олы Щэке авыл жирлеге бащлыгы

Ф.А.Файзуллина

Яшел Yзон муниципаль районы Олы Щаке
авыл жирлеге башкарма комитетыныц 2021

елныц 01 февралендоге Ns2 карарына 't нче
кушымта

ТР Яшел Yзон муниципаль раЙоны Олы )(аке авыл щирлегендэ 20210
.l
елнын февраленнэн щирлаy буенча хезмэтлэрнец гарантияле
исемлеге бэясе
Хезмэт Kypcaтy атамаGы
1. Х{ирлэу очен кирэкле

документларны

пэсплилэштеоч
Z. >Цирлэy ечен кирэкле табут hoM башка
ппелметлаоны биоч hэм китерv
Мэрхчмнец жосэден (жэсадлорен) зират
4. )t(ирлэу (кабер казу hэм KyMy)

Хезмэт кyрсэтy бэясе
(сумнарда)
0,00

3501,30

l

997,40
1926,28

Барлыгы

6424,98

Яшел Yзэн муниципаль районы Олы }{эке
авыл цирлеге башкарма комитетыныц 2021
елныц 01 февралендаге Ne2 карарына 2 нче
кушымта

ТР Яшел Yзен муниципаль раЙоны Олы )(эке авыл жирлегенда2021 елнын
февраленнэн жирлэy буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге баясе
Хезмэт кyрсэтy атамасы
ечен кирэкле документларны
росмилэштерч
2. Мэетне терy
3. Х{ирлэу ечен кирэкле табут haM башка
предметларны бирч haM китеру
4. Морхчмнец )цэсэден (>цэсадлэрен) зиратка ташу
5, }(ирлэу (кабер казу haM KyMy )
1. Щирлэу

Барлыгы

Хезмэт кyрсэтy бэясе
(сумнарда)
0,00
618,59
2882,71
997,40
1926,28
6424,98

1

