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            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР 

 

2020 елның 29нче январе                                                             №1  

                                       Түбəн Каракитə авылы           
 

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Марс авыл 
җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә 
күрсәтелә торган хезмәтләрнең хакын раслау турында  
 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон, «җирләү һәм җирләү эше 
турында» 12.01.1996 ел, № 8-ФЗ Федераль законның 9 статьясындагы 3 пункты 
һәм 12 статьясындагы 3 пункты (үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертеп), Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында җирләү 
һәм җирләү эше турында «Федераль законны гамәлгә ашыру чаралары хакында» 
2007 елның 18 маендагы 196 номерлы карары һәм Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең «2020 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне 
индексацияләү күләмен раслау турында " 2020 елның 29 гыйнварындагы 61 
номерлы карары» нигезендә Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль 
районы Марс авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 
 
1. Чүпрәле муниципаль районының Марс авыл җирлегендә, 1 нче кушымта һәм 2 
нче кушымта нигезендә, җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге 
нигезендә 6124,86 сум күләмендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен 
билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 
 
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Марс авыл җирлеге 
Башкарма комитетының “ Чүпрәле муниципаль районы Марс авыл җирлегендә 
җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә торган 
хезмәтләрнең хакын раслау турында 2009 ел, 8 апрель, 11 нче карары” 2020 ел, 1 
февраленән үз көчен югалткан дип исәпләргә.  
 
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Марс 
авыл җирлегенең рәсми сайтында урнаштырырга.  
 
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 
 
 
Марс авыл җирлеге башлыгы:                                            Р. М. Җамалетдинов 
 
 
 

  



                                                                                                     1 нче кушымта  
                                                                                          Чүпрәле муниципаль районы  
                                                                                        Марс авыл җирлеге башкарма  
                                                                                               комитеты карары буенча 
                                                                                         2020 елның 29 гыйнвары, № 1 
 
 
 
 
             Бәя  
җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге Марс авыл җирлегендә 
Чүпрәле муниципаль районы башлыгы 2020 елның 1 февраленнән 
 
 
 

Хезмәт күрсәтү атамасы Хезмәт күрсәтү бәясе 
(бер сум.) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү 

0 

2. Җирләү өчен кирәкле табут һәм башка 
предметларны бирү һәм китерү 

3296,39 

3. Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратта ташу 899,97 

4. Җирләү (каберләрне юу һәм күмү ) 
1928,50 

 Барлыгы 6124,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         2 нче кушымта  
                                                                                          Чүпрәле муниципаль районы  
                                                                                        Марс авыл җирлеге башкарма  
                                                                                                 комитеты карары буенча 
                                                                                        2020 елның 29 гыйнвары, № 1 

 
 

                                                          Бәя 
 җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге Марс авыл җирлегендә 
Чүпрәле муниципаль районы башлыгы 2020 елның 1 февраленнән 
 

Наименование услуг 
 

Стоимость услуг  
(в руб.) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү 

0 

2. Тән паклау 348,19 

3. Җирләү өчен кирәкле табут һәм башка 
предметларны бирү һәм китерү 

2948,20 

4. Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) зиратта 
ташу 

899,97 

5. Җирләү (каберләрне юу һәм күмү ) 1928,50 

 Барлыгы 6124,86 

 


