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31.01.2019                                 Чирмешән авылы                                    №30        

КАРАР                                                                    

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районында  

җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле  

исемлеге нигезендә күрсәтелә торган 

 хезмәтләр бәясен раслау турында 

 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендәге  №131- ФЗ  Федераль закон, "Җирләү һәм 

җирләү эше турында" 1996 елның 12 гыйнварындагы  №8-ФЗ  Федераль закон, 

"Татарстан Республикасында “Җирләү һәм күмү эше турында" Федераль законны 

гамәлгә ашыру чаралары хакында   Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының  2007 елның 18 маендагы  №196  карары нигезендә    "Татарстан 

Республикасында җирләү һәм күмү эше турында"   Федераль законны гамәлгә 

ашыру чаралары хакында , Татарстан Республикасы Чирмешән  муниципаль районы 

Башкарма комитеты  "2019 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне 

индексацияләү коэффициентын раслау турында"     КАРАР ЧЫГАРДЫ : 

1. Күмү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә 1 нче кушымта 

һәм 2 нче кушымта нигезендә Чирмешән муниципаль районында    5946, 47 сум 

күләмендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 

2. Татарстан Республикасы  Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 елның 31 "гыйнварындагы  №48  “Җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле 

исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен  раслау турында" карарын  

2019 елның 1 февраленнән үз көчен югалткан дип санарга. 

3.  Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) һәм интернет челтәрендәге  Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы сайтында урнаштырырга. 

mailto:Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru


4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасарына йөкләргә 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                             И. Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чирмешән муниципаль районы 

 Башкарма комитетының 

31.01.2019 № 30 

 Карарына 

1 нче кушымта. 

 

ТР Чирмешән муниципаль районында 

җирләү хезмәтенең гарантияле исемлеге бәясе 

 01.02. 2019 ел 

 

Хезмәт күрсәтү исеме. 

 

Хезмәт күрсәтү бәясе (сумнарда) 

1. Күмү өчен кирәкле документлар 0,00 

2. Табут бирү һәм китерү,күмү  өчен 

кирәкле башка предметлар 

2163,61 

3.Мәетне (җәсәдләрен)  җирләүөчен 

зиратка  китерү 

991,10 

4. Кабер казу һәм күмү 2791,76 

Барлыгы 5946,47 

 

 

 


