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№ 1          31 гыйнвар 2020 ел 

 

2020 елга «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә җирләү буенча хезмәтләрнең 

гарантияләнгән исемлеге нигезендә хезмәт күрсәтү бәясен раслау 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 Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында җирләү һәм җирләү эше турында «Федераль законны гамәлгә 

ашыру чаралары хакында» 2007 елның 18 маендагы 196 номерлы карары, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 29.01.20 елдагы карары, "җирләү һәм җирләү эше 

турында" №61 "2020 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне 

индексацияләү коэффициентын раслау турында", Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл җирлеге башкарма комитеты                                  

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2020 елның 1 гыйнварыннан 2020 елның 31 гыйнварына кадәр «Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Лекарево авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге территориясендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле 

исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен 5946,47 сум күләмендә 

билгеләү. 

2. «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Лекарево авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә 2020 елның 1 февраленнән 

җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге буенча 6124,86 сум күләмендә 

күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен 3 нче кушымта һәм әлеге карарның 4 нче 

кушымтасы нигезендә билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 

3. Гражданнарга җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә 

Татарстан Республикасы Пенсия фонды идарәсенә, РФ Социаль иминият 

фондының Татарстан Республикасы буенча региональ бүлекчәсенә, Алабуга 

муниципаль районының Республика матди ярдәм (компенсация түләүләре) үзәге, 

Алабуга районы һәм Алабуга шәһәре халыкны социаль яклау идарәсенә 

мөрәҗәгать итәргә киңәш итәргә. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш һәм 2020 елның 1 гыйнварыннан 

барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 



5.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Җитәкчесе                             Л. И. Зарипова



 
                                                                           Лекарево авыл җирлеге 

                                                                                     Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                                      2010 елның 31 гыйнвары, № 1 

                                                                              карарына 1 нче кушымта 

 

"Лекарево авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең 

гарантияле исемлеге бәясе 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы» 

(2020 елның 31 гыйнварына кадәр) 

№ Хезмәт күрсәтү атамасы 
 

Хезмәт күрсәтү бәясе, (сум.) 

1. 
Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 
150 

2. 
Бирү, табут һәм башка предметлар, 

кирәкле җирләү 
2 776,77 

3. 
Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратта 

ташу 
500 

4. Җирләү (каберләрне юу һәм күмү) 2 519,7 

 НИБАРЫ: 

 

5 946,47 

 

 

 



 

                                                                           Лекарево авыл җирлеге 

                                                                                     Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                                      2010 елның 31 гыйнвары, № 1 

                                                                              карарына 2 нче кушымта 
 

"Лекарево авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең 

гарантияле исемлеге бәясе 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы» 

(2020 елның 31 гыйнварына кадәр) 

№ Хезмәт күрсәтү атамасы 
 

Хезмәт күрсәтү бәясе, (сум.) 

1. 
Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 
150 

2. 
Бирү, табут һәм башка предметлар, 

кирәкле җирләү 
2 776,77 

3. 
Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратта 

ташу 
500 

4. Җирләү (кабер казу һәм күмү) 2 519,7 

 НИБАРЫ: 

 

5 946,47 

 



Лекарево авыл җирлеге                                                                                                         

 Башкарма комитет җитәкчесе                                                                              

2010 елның 31 гыйнвары, № 1                                                                              

карарына 3 нче кушымта 
 

"Лекарево авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең 

гарантияле исемлеге бәясе 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы» 

(2020 елның 1 февраленнән) 

№ Хезмәт күрсәтү атамасы 
 

Хезмәт күрсәтү бәясе,( сум.) 

1. 
Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 
0 

2. 
Бирү, табут һәм башка предметлар, 

кирәкле җирләү 
3296,4 

3. 

 

Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратта 

ташу  

899,96 

4. Җирләү (кабер казу һәм күмү) 1928,5 

 НИБАРЫ: 

 

6124,86 

 

 

 

 



 

                                                                          Лекарево авыл җирлеге 

                                                                                     Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                                      2010 елның 31 гыйнвары, № 1 

                                                                              карарына 4 нче кушымта 
 

"Лекарево авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең 

гарантияле исемлеге бәясе 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы» 

(2020 елның 1 февраленнән) 

 

№ Хезмәт күрсәтү атамасы 
 

Хезмәт күрсәтү бәясе, (сум.) 

1. 
Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 
0 

2. җәсәдләү 348,19 

3. 
Бирү, табут һәм башка предметлар, 

кирәкле җирләү 
2948,22 

4. 

 

Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратта 

ташу  

500 

5. Җирләү (кабер казу һәм күмү) 1928,48 

 НИБАРЫ: 

 

6124,86 

 

 

 

 


