
Кукмара муниципаль районы Югары Чураавылы башкарма комитеты

КАРАР

2019 елның 22 июле №2 2

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Югары Чура авыл җирлегендә 
җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр 
кыйммәтен раслау турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасында җирләү һәм җирләү эше турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-ФЗ 
номерлы федераль закон, «2019 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне 
индексацияләү коэффициентын раслау турында " 1999 елның 24 гыйнварындагы 32 
номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2007 елның 18 маендагы № 196 «Татарстан Республикасында 
Күмү һәм җирләү эше турында «Федераль законны гамәлгә ашыру чаралары хакында» 
Югары Чураавылы башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. 2019 елның 1 августан Кукмара муниципаль районының Югары Чураавылы 
җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә 
торган хезмәтләрнең бәясен 1 нче кушымта һәм 2 нче кушымта нигезендә билгеләргә һәм 
гамәлгә кертергә.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында
түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга:
www.pravo.tatarstan.ru махсус мәгълүмати стендларда, шулай ук Кукмара муниципаль 
районының рәсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре 
порталында «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга.

Югары Чура авыл башкар

җитәкчесе вазыйфаларыь Н.Н. Михайлов

http://www.pravo.tatarstan.ru


Кукмара муниципаль районы 
Югары Чура авыл җирлеге 
башкарма комитет җитәкчесе 

2019 елның 22 июле № 22 
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының Югары Чураавыл җирлегендә 
җирләү буенча хезмәтләрнең 1 нче августан гарантия исемлеге бәяләре

Хезмәт күрсәтү исеме хезмәт күрсәтү бәясе (сум.)
1. Җирләү өчен кирәк булган документларны рәсмиләштерү 0,00

2. Гроб бирү һәм күмү өчен башка кирәкле предметлар 
китерү

2539,38

3. зиратка үлгән кешенең мәетен (мәетләрен) күтәреп йөртү 817,21
4. Җирләү (кабер казу һәм җирләү) 2589,88
Барлыгы 5946,47



Кукмара муниципаль районы 
Югары Чураавыл җирлеге 
башкарма комитет җитәкчесе 
2019 елның 22 июле № 22 
карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының Югары Чура авыл җирлегендә 
җирләү буенча хезмәтләрнең 1 нче августан гарантия исемлеге бәяләре

Хезмәт күрсәтү исеме хезмәт күрсәтү бәясе (сум.)
1. Җирләү өчен кирәк булган документларны рәсмиләштерү 0,00

2. Кәфенләү 106,91
2 Гроб бирү һәм күмү өчен башка кирәкле предметлар 
китерү

2432,47

3. зиратка үлгән кешенең мәетен (мәетләрен) күтәреп китерү 817,21
4. Җирләү (кабер казу һәм җирләү) 2589,88
Барлыгы 5946,47


