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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

МИНЗӘЛӘ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИСКЕ МАТВЕЕВКА ҖИРЛЕГЕ                                              
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ                   

ҖИТӘКЧЕСЕ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
CТАРОМАТВЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МЕНЗЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

           
                    КАРАР                Иске Матвеевка авылы         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
             16.04.2019г.                                                                         № 26 
 
 
Иске Матвеевка авыл 
җирлегендә җирләү буенча 
гарантияләнгән хезмәтләр 
исемлеге кыйммәтен раслау 
турында. 

Об утверждении стоимости 
гарантированного перечня 
услуг по погребению в 
Староматвеевском 
сельском поселении 

 

 

    

              

        В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным  законом  от 12 января  1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном  деле», постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18.05.2007 г. № 196 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О погребении и похоронном деле в Республике 

Татарстан»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

января 2019 г.  № 32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2019 году», Исполнительный комитет Староматвеевского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в 

Староматвеевском сельском поселении, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по тпогребению умерших граждан в 

сумме 5946,47 рублей. Приложение 1 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 февраля 2019 года. 

3. Данное постановление разместить на информационном стенде 

Староматвеевского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой 

 

 

    Глава  Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального  района РТ:                              А.Х.Нуриев. 
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Приложение 1 
к  Постановлению ИК Староматвеевского  

сельского поселения №26 от  16.04.2019г. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Исполнительный комитет Староматвеевского сельского поселения направляет 
на согласование стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению. 

     Согласно п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ « 
Общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам 
местного значения поселения относятся организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 

     Согласно ч.1 ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществлять погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной 
основе услуги по погребению согласно перечня установленного указанной 
статьей. 

       Ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ « О погребении и похоронном 
деле» стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню определяется органами местного самоуправления по 
согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ, а также с органами государственной власти 
субъектов РФ. 

       Размер индексации социального пособия на погребение с 1 февраля 2019 г. 
составляет -1,043. 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018г. № 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела и предельный размер социального пособия 
на погребения с учетом размера индексации составляет – 5946 руб.47 коп. 
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        «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «җирләү һәм 
җирләү эше турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон, 
«Татарстан Республикасында җирләү һәм күмү эше турында «Федераль законны 
гамәлгә ашыру чаралары хакында» 2007 елның 18 маендагы 196 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 
2019 елның 24 гыйнварындагы  № 32 «2019 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм 
компенсацияләрне индексацияләү күләмен раслау турында» Иске Матвеевка авыл 
җирлеге башкарма комитеты  

КАРАР БИРӘ: 
 

  1. Иске Матвеевка авыл җирлегендә үлгән гражданнарны күмү буенча 
хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең 
гарантияле исемлеген 5946,47 сум күләмендә расларга. Кушымта 1. 

2. Әлеге карар 2019 елның 1 февраленнән барлыкка килгән хокук 
мөнәсәбәтләренә кагыла. 

3.  Әлеге карарны Иске Матвеевка авыл җирлегенең мәгълүмат стендында 
урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 
 
            Авыл җирлеге җитәкчесе:                              А.Х.Нуриев. 
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Кушымта 1 
Иске Матвеевка ИК карарына  

авыл җирлеге башлыгы №26 от  16.04.2019г. 

 

 

 

 

АҢЛАТМА ЯЗУЫ 

 

     Иске Матвеевка авыл җирлеге башкарма комитеты җирләү буенча 
хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең 
бәясен килештерүгә җибәрә. 

     2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән 131 –ФЗ номерлы « Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары " Федераль 
законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 22 пункты нигезендә җирлекнең җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләренә ритуаль хезмәтләр оештыру һәм күмү урыннарын 
карап тоту керә. 

     «Җирләү һәм җирләү эше турында " 12.01.1996 ел, №8-ФЗ Федераль законның 
9 статьясындагы 1 өлеше нигезендә ире, якын туганнарына, башка туганнарына, 
законлы вәкиленә яки үлгән кешене җирләүне гамәлгә ашыру бурычын үз өстенә 
алган башка затка җирләү буенча түләүсез нигездә хезмәт күрсәтү гарантияләнә.  

      Ст.9 « җирләү һәм җирләү эше турында» 12.01.1996 ел, №8-ФЗ Федераль 
законның 9 гарантияле исемлек нигезендә җирләү буенча күрсәтелә торган 
хезмәтләр бәясе Россия Федерациясе Пенсия фондының, Россия Федерациясе 
Социаль иминият фондының тиешле бүлекләре, шулай ук Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт хакимияте органнары белән килештереп, җирле үзидарә 
органнары тарафыннан билгеләнә. 

      Җирләүгә социаль пособиене 2019 елның 1 февраленнән индексацияләү 
күләме -1,043 тәшкил итә.  

       «2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына федераль бюджет турында 
" 2018 елның 29 ноябрендәге 459-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә җирләү 
буенча махсуслаштырылган хезмәткә кайтарылырга тиешле хезмәтләрнең 
гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең 
гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең чик күләме 
һәм җирләүгә социаль пособиенең чик күләме, индексация күләмен исәпкә алып, 
5946 сум 47 тиен тәшкил итә. 

 
 


