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№ 6                                                                                   2019 елның 12 апреленнән 

КАРАР

“Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы 

Нармонка авыл җирлеге” муниципаль берәмлегендә 

җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлегенә ярашлы төстә 

тәкъдим ителүче хезмәтләр бәясен раслау турында 

 

2003  елның  6  октябреннəн  №  131-ФЗ  “Россия  Федерациясендə  җирле  үзидарəне

оештыруның  гомуми  принциплары  турында”гы  Федераль  законга,  1996  елның  12

гыйнварыннан №8-ФЗ “Җирлəү һəм җирлəү эше турында” Федераль законга,  Россия

Федерациясе  Хөкүмəтенең  2019  елның  24  гыйнварыннан  №32  “2019  елда  түлəүлəр,

пособиелəр  һəм  компенсациялəрне  индексациялəү  күлəмен  раслау  турында”гы

карарына,  2004  елның  28  июленнəн  №45-ЗРТ  “Татарстан  Республикасында  җирле

үзидарə турында”гы ТР Законына, Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының

2007 елның 18 маеннан №196 “Татарстан Республикасында җирлəү һəм җирлəү эше

турында”гы Федераль законны гамəлгə ашыру буенча чаралар турында”гы карарына,

“Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы Нармонка авыл  җирлеге”

муниципаль берəмлеге Уставына ярашлы төстə карар бирəм: 

    1.Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы Нармонка авыл

җирлегендə җирлəү  буенча  хезмəтлəрнең  гарантиялəнгəн  исемлегенə  ярашлы



төстə тəкъдим ителүче хезмəтлəр  бəясен  1нче һəм 2нче кушымталарга  ярашлы төстə

2019 елның 1 февраленнəн 5946,47 сум күлəмендə билгелəргə һəм гамəлгə кертергə. 

    2.  Бу  карарны  Татарстан  Республикасы хокукый мəгълүматының  рəсми  сайтында

Интернетның  мəгълүмати-телекоммуникация  челтəрендəге http://pravo.tatarstan.ru веб-

адресы  һəм  Лаеш  муниципаль  районы  рəсми  сайтының  Интернетның  мəгълүмати-

телекоммуникация  челтəрендəге http://laishevo.tatarstan.ru веб-адресы  буенча

бастырырга (халыкка чыгарырга). 

        3. Әлеге карар үтəлешенə контрольлек итүне үз өстемə алам. 

  Җитәкче                                                                                 Л.Д.Стерякова

http://laishevo.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Карарга 1 нче кушымта 
Башкарма комитет җитəкчесе 
Нармонка авыл җирлеге
Лаеш муниципаль районы 
Татарстан Республикасы
от 12.04.2019  №5

Бəя җирлəү буенча гарантиялəнгəн хезмəтлəр исемлеге 
Нармонка авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы» 
2011 елның 1 февраленнəн

Хезмəт күрсəтү исеме Хезмəт күрсəтү бəясе 
(сумга)

1. Бирү һəм китерү гроба һəм башка предметлар 
өчен кирəкле погребения 2259,47

2. Зиратта үлгəн кешенең мəетен (җəсəдлəрен) 
ташу 1041,00

3. Күмелү (казу кабер һəм күмүгə) 2646,00

Бөтенесе 5946,47



Карарга 2 нче кушымта 
Башкарма комитет җитəкчесе 
Нармонка авыл җирлеге
Лаеш муниципаль районы 
Татарстан Республикасы
от 12.04.2019  №5

Бəя җирлəү буенча гарантиялəнгəн хезмəтлəр исемлеге 
Нармонка авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы» 
2011 елның 1 февраленнəн

Хезмəт күрсəтү исеме Хезмəт күрсəтү бəясе 
(сумга)

1. Тəн болыты 130,0

2. Бирү һəм китерү гроба һəм башка предметлар 
өчен кирəкле погребения 2129,47

3. Зиратта үлгəн кешенең мəетен (җəсəдлəрен) 
ташу 1041,00

3. Күмелү (казу кабер һəм күмүгə) 2646,00

Бөтенесе 5946,47
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