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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районында  мәет кую буенча 

хезмәт күрсәтүләрнең  гарантияләнгән 

исемлеге буенча күрсәтелә торган 

хезмәтләр   бәясен раслау турында 
 

2003 елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы Федераль  

закон нигезендә  һәм 1996 елның 12 гыйнварындагы “Мәет кую һәм җирләү 

эше турында” 8-ФЗ номерлы Федераль законның  9 маддәсе 3 пунктын, 12 

маддәсенең 3 пунктын  үтәү йөзеннән, 2019 елның 24 гыйнварындагы “2019 

елда  түләүләр, пособиеләр һәм компенсацияләрне индексацияләү күләмен 

раслау турында” 32 номерлы  Россия Федерациясе Хөкүмәте карарына, 2007 

елның 18 маендагы “Татарстан Республикасында “Мәет кую һәм җирләү эше 

турында”гы Федераль законны  тормышка ашыру буенча  чаралар хакында” 196 

номерлы  Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинеты карарының 3 

пунктына ярашлы рәвештә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Уставының 46 маддәсе  нигезендә  КАРАР БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында мәет 

кую буенча хезмәт күрсәтүләрнең  гарантияләнгән исемлек буенча күрсәтелә 

торган хезмәтләр   бәясен  1, 2 номерлы кушымталарга ярашлы рәвештә 5946,47 

сум күләмендә  билгеләргә һәм 2019 елның 1 февраленнән гамәлгә кертергә. 

2.2018 елның 9 февралендәге Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма  комитетының “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районында  мәет кую буенча хезмәт күрсәтүләрнең  

гарантияләнгән исемлеге буенча күрсәтелә торган хезмәтләр   бәясен раслау 

турында” 24пи номерлы карарының көчен югалтуын танырга. 

3.Әлеге карарның  рәсми төстә бастырып  чыгарылган көннән гамәлгә 

керүен  һәм 2019 елның 1 февраленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 

таралуын билгеләргә. 

4.Карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 



         5. Карарның үтәлешенә контрольлек  итүнеТатарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе  урынбасары 

В.И.Токрановка йөкләргә. 
 

 

     Җитәкче                                                                                    Р.Л. Исланов 
 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  31 гыйнварындагы  

50 пи  номерлы карарына  

кушымта  №1 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

2019 елның 1 февраленнән  мәет кую буенча хезмәт күрсәтүләрнең  

 гарантияләнгән исемлеге  буенча күрсәтелә торган  

 хезмәтләр  бәясе 

 

Хезмәт күрсәтүләрнең исеме 

 

Хезмәт күрсәтүләрнең 

бәясе (сумнарда) 

 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 

0 

2. Табутны һәм  җирләү өчен кирәкле башка 

әйберләрне бирү һәм китерү 

1697 

3. Мәрхүмнең  җәсәден (мәетне) зиратка илтү   929 

4. Җирләү (кабер  казу һәм  мәетне күмү) 3320,47 

 Барлыгы: 5946,47 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  31 гыйнварындагы  

50 пи  номерлы карарына  

кушымта  №2 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

2019 елның 1 февраленнән  мәет кую буенча хезмәт күрсәтүләрнең  

 гарантияләнгән исемлек буенча күрсәтелә торган  

 хезмәтләр  бәясе   

 



Хезмәт күрсәтүләрнең исеме Хезмәт күрсәтүләрнең 

бәясе (сумнарда) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү  

0 

2. Гәүдәгә кием кидерү  468 

3. Табутны һәм  җирләү өчен кирәкле башка 

әйберләрне бирү һәм китерү  

1229 

4. . Мәрхүмнең җәсәден (мәетне) зиратка илтү   929 

5. Җирләү (кабер  казу һәм  мәетне күмү)  

3320,47 

 Барлыгы 5946,47 

 


