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Карар № I
Күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен раслау турында җирләү буенча
хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә Михайловка авыл
җирлегендә Татарстан Республикасы
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «җирләү һәм
җирләү эше турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы федераль закон,
«Татарстан Республикасында җирләү һәм күмү эше турында "Федераль законны
гамәлгә ашыру чаралары хакында» Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2007 елның 18 маендагы 196 номерлы карары," Татарстан
Республикасында җирләү һәм җирләү эше турында "Федераль законны гамәлгә
ашыру чаралары хакында" №32 «2019 елда гүләүләрне, пособиеләрне һәм
компенсацияләрне индексацияләү күләмен раслау турында» Михайловка авыл
җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1.
Михайловка авыл җирлегендә №1 Кушымта һәм №2 кушымта нигезендә
җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә торган
хезмәтләрнең бәясен билгеләргә һәм гамәлгә кертергә.
2.
Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга
һәм Татарстан Республикасы Михайловка авыл җирлегенең рәсми сайтында
урнаштырырга.
3. Әлеге’карарны
Михайловка авы.
Башкарма Комитет җи'

1 иче кушымта
җитәкче карарына
Михайловка авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет җитәкчесе
20.02.2019ел.№ 1

Бәя
*

җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге Татарстан
Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзсн тотуга
куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча
комиссиясе
Хезм әт күрсәтү исеме

1. Җирләү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү
2. Бирү һәм китерү гроба һәм башка предметлар очеп
кирәкле погребения
3. Зиратта үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) ташу
4. Погребение (кабер казу һәм күмүгә )

Хезмәт күрсәтү бәясе
(сум.)
0.00
3263.44
943

1740.03
11ибары

5946,47

1 нче кушымта
җитәкче карарына
Михайловка авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет җитәкчесе
20.02.2019ел.№ 1

Ьоя
җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге Татарстан
Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга
куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча
комиссиясе
Наименование услуг
1. Җирләү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү

Хезмәг күрсәтү бәясе
(сум.)
0,00

2. Тән болыты

891,85

3. Бирү һәм китерү гроб һәм башка предметлар өчен
кирәкле погребения
4. Зиратта үлгән кешенең мәетен (жәсәдләрен) ташу

2371.6
943

5. Погребение (кабер казу һәм күмүгә )
1740,02

Нибары

.- -

5946,47

