
 

 

Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль районы 

Войкино авыл җирлеге Башкарма 

комитетының «Җирләү буенча 

хезмәтләрнең гарантияле исемлеге 

нигезендә күрсәтелә торган 

хезмәтләрнең хакын раслау 

турында» 2020 елның 

29 гыйнварындагы 1 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү 

хакында» 

 

 

     «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә «2020 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм 

компенсацияләрне индексацияләү коэффициентын раслау турында» Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 29 гыйнварындагы 61 номерлы 

карарын үтәү максатында 

 

карар кылам: 

 

     1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Войкино авыл 

җирлеге Башкарма комитетының «җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле 

исемлеге буенча күрсәтелә торган хезмәтләрнең хакын раслау турында» 2020 

елның 29 гыйнварындагы 1 номерлы карарына кушымтаны редакциядә бәян 

итәргә. 

2.Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында» Интернет «мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, 

Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталындагы җирлек 

сайтында урнаштырырга һәм Татарстан Республикасы Алексеевск 
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муниципаль районының Войкино авыл җирлеге Советы бинасында махсус 

мәгълүмат стендында халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль районының 

Войкино авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе                                   Н.П.Шабутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль 

районының  Войкино авыл җирлеге 

башкарма комитетының 

10.02.2020 елның   6 номерлы 

карарына куш 

 

 

 

Мәет җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге бәясе 2020 

елның 1 февраленнән 
 

Хезмәт күрсәтү атамасы  Хезмәт күрсәтүләрнең бәясе 

(сум) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү  

0 

2. Җирләү өчен кирәкле табут һәм башка 

предметларны бирү һәм китерү  

3431,09 

3. Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратка 

китерү 

1101,97 

4. Җирләү (кабер казу һәм күмү)  1591,80 

Барлыгы 6124,86 

 
 Мәет җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге бәясе 2020 

елның 1 февраленнән 

Хезмәт күрсәтү атамасы  Хезмәт күрсәтүләрнең 

бәясе (сум) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү  

0 

2. Мәрхүмне киендерү (кәфенләү) 1160,61 

3. Җирләү өчен кирәкле табут һәм башка 

предметларны бирү һәм китерү  

2270,48 

4. Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратка 

китерү 

1101,97 

5. Җирләү (кабер казу һәм күмү)  1591,80 

Барлыгы 6124,86 



 


