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КАРАР 
 

 №19                                                                                                                  28.03.2019 г. 
 
 
Татарстан Республикасы Яшел Үзән 
муниципаль районы Акъегет авыл  
җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең  
гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә 
торган хезмәтләр кыйммәтен раслау турында 
 
«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, «2019 елда 
түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне индексацияләү коэффициентын 
раслау турында»Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2019 елның 24 гыйнварындагы 
32 номерлы карары», Акъегет авыл җирлегенең башкарма комитеты 
 
КАРАР БИРӘ: 
 
1. Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлегендә, 1 нче кушымта һәм 2 
нче кушымта нигезендә, җирләү буенча күрсәтелә торган хезмәтләрнең гарантияле 
исемлеге нигезендә, 5946,47 сум күләмендә билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 
 
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Яшел Үзән муниципаль районы сайтында 
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында 
урнаштырырга (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Татарстан Республикасы Яшел Үзән 
муниципаль районы Акъегет авыл җирлегенең Акъегет авылы, Үзәк урамы, 4 нче 
йорт (җирлек администрациясе бинасы), Акъегет авылы, Акъегет урамы, 
информацион стендларында. Үзәк, 6 йорт (мәдәният йорты бинасы). 
. 
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 
 
Акъегет авыл җирлеге башлыгы                                             Хәйруллина  А. В. 
                                                                                 
                                     
 
 
  



                                                                                                        1 нче кушымта 
                                                                                                                 карарына 
                                                                                                Башкарма комитеты  
                                                                                            җитәкчесе урынбасары 
                                                                                                 28.03. 2019ел. №19                      
 
          Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл 
җирлегендә җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге бәясе 
 
 

Хезмәт күрсәтү исеме Хезмәт күрсәтү бәясе 
(сумга) 

1 . Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү 

87,88 

2. Бирү һәм китерү гроба һәм башка предметлар өчен 
кирәкле погребения 

3240,53 

3. Зиратта үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) ташу 923,12 

4. Погребение (кабер казу һәм күмү) 1694,94 

Барысы 5946,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 нче кушымта 
Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары 

дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә  
үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү 

 һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә  
салу буенча комиссия карарына 

 
 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлегендә 
җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге бәясе 

 
 

Наименование услуг 
 

Стоимость услуг  
(в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения  

87,88 

2. Облачение тела 572,51 

3. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

2668,02 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  923,12 

5. Погребение (рытье могил и захоронение ) 1694,94 

Всего 5946,47 

 
 

 


