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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

«28» нче март 2019 ел                                                                                                     № 18 
 
Татарстан Республикасы Яшел Үзән 
муниципаль районының Олы Карагуҗа авыл 
җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең 
гарантияләнгән исемлегенә ярашлы 
күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен 
раслау турында 
 

2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оешмаларының гомуми принциплары турында» №131-ФЗ Федераль законга, 1996 елның 
12 гыйнварындагы «Күмү һәм җеназа эшләре турында» №8-ФЗ Федераль законга 
ярашлы рәвештә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 елның  18 
маендагы «Татарстан Республикасында күмү һәм җеназа эшләре турында» Федераль 
законны гамәлгә ашыру чаралары турында»гы 196нчы карары, Россия Федерациясе 
Хѳкүмәтенең  2019 елның 24 гыйнварындагы «2019 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм 
компенсацияләрне индексацияләү коэффициентын раслау турында» 32нче карары 
белән, Олы Карагуҗа авыл җирлеге башкарма комитеты 

 
КАРАР ИТӘ: 

 
1. Яшел Үзән муниципаль районының Олы Карагуҗа авыл җирлегендә 1 нче 

кушымта һәм 2 нче кушымта нигезендә җирләү буенча күрсәтелә торган хезмәтләрнең 
гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәт хакын 5946,47 сум күләмендә 
билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы рәсми хокукый информация 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Интернет челтәренең Татарстан Республикасы 
муниципаль берәмлекләр порталы составындагы Яшел Үзән муниципаль районы рәсми 
сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) урнаштырырга, шулай ук Олы Карагуҗа авыл 
җирлегенең мәгълүмат стендларында түбәндәге адреслар буенча: Татарстан 
Республикасы, Яшел Үзән районы, Олы Карагуҗа авылы, Күпер урамы, 23 йорт 
(мәдәният йорты бинасы), Олы Күлбаш авылы, Тау асты урамы, 26 йорт (мәдәният 
йорты бинасы) урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

Олы Карагуҗа  
авыл җирлеге башлыгы                                                                             М.Г. Шакиров 
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                                                                                         Яшел Үзән муниципаль районы 
                                                                                         Олы Карагуҗа авыл җирлеге 

             башкарма комитетының 
             2019 елның 28 мартындагы 
             18 нче карарына 
             1нче кушымта 

 
 
 

Олы Карагуҗа авыл җирлегендә 2019 елның 1 февраленнән җирләү 
буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге 

бәясе 
 

Хезмәтләр исеме 
 

Хезмәтләр 
бәясе  

(сум) 

1. Җирләү ѳчен кирәкле документлар тутыру   87,88 

2. Җирләү ѳчен кирәкле табут һәм башка 
әйберләрне бирү һәм китерү 

3240,53 

3. Үлүчене (мәетне) зиратка илтү  923,12 

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

Барлыгы 5946,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                          Яшел Үзән муниципаль районы 
                                                                                          Олы Карагуҗа авыл җирлеге 

              башкарма комитетының 
              2019 елның 28 мартындагы 
              18 нче карарына 
              2 нче кушымта 

 
 

 
Олы Карагуҗа авыл җирлегендә 2019 елның 1 февраленнән  

җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге 
                                                            бәясе 

 

Хезмәтләр исеме 
 

Хезмәтләр 
бәясе  
(сумнарда) 

1. Җирләү ѳчен кирәкле документлар тутыру  87,88 

2. Гәүдәне гыйбадәтләү 572,51 

3. Җирләү ѳчен кирәкле табут һәм башка 
әйберләрне китереп бирү 

2668,02 

4. Үлүчене (мәетне) зиратка китерү  923,12 

5. Җирләү (кабер казу һәм күмү) 1694,94 

Барлыгы 5946,47 

 
 

 


