
Ким авыл җирлеге башкарма комитеты 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

________________________________________________________________________ 

КАРАР 

        №____1_____                                                                        «_13__» _____03____2019  

"Хезмәт күрсәтү бәясен раслау турында,  

бирелә торган нигезендә гарантияләнгән  

Кимовода җирләү буенча хезмәтләр исемлеге 

муниципаль районнар Спас муниципаль районы 

Татарстан Республикасы муниципаль районнары» 

 

«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 Күмү һәм җирләү эше турында «Федераль законны 

гамәлгә ашыру чаралары хакында» Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2007 елның 18 маендагы 196 номерлы карары, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2019 елның 24 гыйнварындагы № 32 «2019 елда түләүләрне, 

пособиеләрне һәм компенсацияләрне индексацияләү күләмен раслау турында " 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге башкарма 

комитеты                               

КАРАР БИРӘ: 

1.  2019 елның 1 февраленнән Спас муниципаль районының Кимовс авыл 

җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә 

торган хезмәтләрнең бәясен 1 нче кушымта һәм 2 нче кушымта нигезендә билгеләргә 

һәм гамәлгә кертергә. 

         2.Әлеге карарны Ким авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында һәм Ким авыл 

җирлеге битендә Спас муниципаль районының http рәсми сайтында бастырырга:/ 

www/ spassriy.tatarstan.ru хокукый мәгълүматның рәсми сайтында 

(///http:pravo.tatarstan.ru) закон белән билгеләнгән срок. 

3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам 

 

Башкарма комитет җитәкчесе Р.Г. Гисмятов 

ТР Спас муниципаль районы 



 

1 нче кушымта  

Башкарма комитет карарына  

ТР Спас муниципаль районы 

№1      "13_» _03_ 2019 ел. 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                        

Бәя 

җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге 

ТР Спас муниципаль районында 2010 елның 1 февраленнән дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы 

 

Хезмәт күрсәтү исеме Хезмәт күрсәтү бәясе  

(сумга) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 

118,92 

2. Бирү һәм китерү гроба һәм башка предметлар 

өчен кирәкле погребения 

2675,91 

3. Зиратта үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) 

ташу 

445,99 

4. Погребение (рытье кабер һәм күмүгә ) 2705,65 

Нибары 5946,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 нче кушымта  

Башкарма комитет карарына  

ТР Спас муниципаль районы 

№1     «_13_» _03_ 2019 ел. 

 

 

Бәя 

җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге 

ТР Спас муниципаль районында 2010 елның 1 февраленнән дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы 

 

Хезмәт күрсәтү исеме  Хезмәт күрсәтү бәясе  

(сумга) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 

118,92 

2. Болыт  тән 133,80 

3. Бирү һәм китерү гроба һәм башка предметлар 

өчен кирәкле погребения 

2542,11 

4. Зиратта үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) 

ташу 

445,99 

5. Погребение (рытье кабер һәм күмүгә ) 2705,65 

 

Нибары 

 

5946,47  

 

 

 

  


