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Ютазы муниипаль районының Урыссу шҽһҽр  

тибындагы бистҽсендҽ мҽрхүмнҽрне җирлҽү буенча  

хезмҽнтлҽрнең гарантиялҽнгҽн исемлегенҽ ярашлы 

күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр бҽясен раслау турында  

 

 

      2003 елның 6 октябрендҽге «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында " 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

1996 елның 12 гыйнварындагы  «Мҽрхүмнҽрне күмү һҽм җирлҽү эше турында» 

8-ФЗ номерлы федераль закон, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасында мҽрхүмнҽрне күмү һҽм җирлҽү эше 

турында”гы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру чаралары хакында»гы   2007 

елның 18 маендагы 196 номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2019 

елның 24 гыйнварындагы  «2019 елда түлҽүлҽрне, пособиелҽрне һҽм 

компенсациялҽрне индексациялҽү күлҽмен раслау турында»гы № 32 карары 

нигезендҽ, Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе 

Башкарма комитеты КАРАР ИТҼ: 

        1. Ҽлеге карарга 1 нче кушымта һҽм 2 нче кушымта нигезендҽ, мҽрхүмнҽрне 

җирлҽү буенча хезмҽтлҽрнең гарантияле исемлегенҽ ярашлы күрсҽтелҽ торган 

хезмҽтлҽрнең бҽясен Ютазы муниципаль районы Урыссу шҽһҽр тибындагы 

бистҽсендҽ 5946,47 сум күлҽмендҽ билгелҽргҽ һҽм гамҽлгҽ кертергҽ.  

        2. Ҽлеге карарны мҽгълүмат стендларында, хокукый мҽгълүматның рҽсми 

порталында һҽм Ютазы муниципаль районының рҽсми сайтында җирлеклҽр 

бүлегендҽ урнаштырырга.  

       3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз җаваплылыгыма алам. 

 

Җитҽкче вазифаларын башкаручы                                         З.З.Гыйбадуллина                                                                   
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Кушымта №1 

Ютазы муниципаль районы  

Башкарма комитеты карарына 

№_9__   “_18__” ___03_____2019 ел 

 

2019 елның 1 февраленнҽн Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр 

тибындагы бистҽсендҽ мҽрхүмнҽрне  җирлҽү буенча хезмҽтлҽр исемлегенең  

гарантиялҽнгҽн  БҼЯЛҼРЕ 

 

Хезмәтләр төре  Хезмәтләр бәясе  

(сумнарда) 

 

1.Мҽрхүмне җирлҽү өчен мөһим булган 

документларны рҽсмилҽштерү  

0,00 

2. Мҽрхүмне җирлҽү өчен мөһим булган 

табут һҽм башка ҽйберлҽр китереп бирү  

2 456,76 

3. Мҽрхүмнең җҽсҽден зиратка транспортта 

илтү  

697,95 

4. Мҽрхүмне җирлҽү  (кабер  казу һҽм күмү) 2 791,76 

Барлыгы  5 946,47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Кушымта №2 

                                                                  Ютазы муниципаль районы  

     Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе    

Башкарма комитеты карарына 

№_9__   “_18__” __03______2019 ел 

 

 

2019 елның 1 февраленнҽн Ютазы муниципаль районы Урыссу шҽһҽр 

тибындагы бистҽсендҽ мҽрхүмнҽрне җирлҽү буенча хезмҽтлҽр исемлегенең  

гарантиялҽнгҽн БҼЯЛҼРЕ 

 

Хезмәтләр төре  Хезмәтләр бәясе  

(сум) 

 

1.Мҽрхүмне җирлҽү өчен мөһим булган 

документларны рҽсмилҽштерү  

0,00 

2. Мҽрхүмнең җҽсҽденҽ кием кидерү  

(облачение)  

563,41 

3. Мҽрхүмне җирлҽү өчен мөһим булган 

табут һҽм башка ҽйберлҽр китереп бирү   

1 893,35 

4. Мҽрхүмнең җҽсҽден зиратка транспортта 

илтү  

697,95 

5. Мҽрхүмне җирлҽү  (кабер казу һҽм күмү)  2 791,76 

Барлыгы  5 946,47 

 

 

 


