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Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитетының «Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районында җирләү буенча хезмәтләрнең 
гарантияләнгән исемлеге нигезендә 
күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау 
турында " 2019 елның 31 гыйнварындагы 234 
номерлы карарына үзгәрешләр кертү 
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 түләүләр, 
пособиеләр һәм компенсацияләр коэффициентын раслау турында" Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 2019 елның 24 гыйнварындагы 32нче карары белән 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
 Карар бирә 
 

1.  Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районында җирләү буенча хезмәтләрнең 
гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау 
турында " 2019 елның 31 гыйнварындагы 234 номерлы карарына үзгәрешләр 
кертергә 

1.1. Карарның исемендә һәм 1нче пунктында Зеленодольск муниципаль 
районының сүзләрен Зеленодольск шәһәре сүзләренә алмаштырырга; 

1.2. 1,2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә. 
2. Зеленодольск муниципаль районы авыл җирлекләре башлыкларына «җирләү 

буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган 
хезмәтләр кыйммәтен раслау турында» Карар кабул итәргә тәкъдим итәргә. 

3. ЯҮМР Советы Аппаратының җәмәгатьчелек һәм ММЧ белән элемтә бүлеге 
җитәкчесенә әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районы сайтында 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация 
челтәрендә һәм «Зеленодольская правда» газетасында бастырып чыгаруны 
тәкъдим итәргә. 

4. Әлеге карарның  үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 



 
Җитәкче                                                                       Д. А. Сапожников 



1нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына  
 28.03.2019 № 756 

 
 

Бәяләр 
Зеленодольск шәһәрендә  

җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге 

Хезмәт күрсәтү исеме 
 

Хезмәт күрсәтү бәясе  
(в руб.) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү  

87,88 

2. Җирләү өчен кирәкле әйберләрне һәм табутны 
бирү һәм китерү 

3240,53 

3. Зиратта үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) 
күчерү  

923,12 

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

Барлыгы  5946,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2нче кушымта 



Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына  
  
28.03.2019 № 756 

 
 

Бәяләр 
Зеленодольск шәһәрендә 

җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге 
 

Хезмәт күрсәтү исеме 
 

Хезмәт күрсәтү бәясе  
(в руб.) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү  

87,88 

2. Тән болыты 572,51 

3. Җирләү өчен кирәкле әйберләрне һәм табутны 
бирү һәм китерү 

2668,02 

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

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

Барлыгы  5946,47 

 
 


