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КАРАР
«28» март 2019 ел

№ 16

Татарстан Республикасы Зеленодольск
муниципаль районы Олы Шырдан 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, «җирләү һәм җирләү эше турында» 1996 елның 12
гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан
Республикасында Күмү һәм җирләү эше турында «Федераль законны
гамәлгә ашыру чаралары хакында» Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 2007 елның 18 маендагы 196 номерлы
карары, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында " 2003 елның 24 гыйнварындагы 32-ФЗ
номерлы», Олы Шырдан авыл җирлегенең башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1.
Яшел Үзән муниципаль районының Олы Шырдан авыл
җирлегендә, 1 нче кушымта һәм 2 нче кушымта нигезендә, җирләү
буенча күрсәтелә торган хезмәтләрнең гарантияле исемлеге
нигезендә, 5946,47 сум күләмендә билгеләргә һәм гамәлгә кертергә.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Зеленодольск
муниципаль районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль
берәмлекләре
порталы
составында
урнаштырырга
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru)
«Интернет»
мәгълүматителекоммуникация челтәрендә, шулай ук Татарстан Республикасы
Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан авыл җирлегенең
мәгълүмати стендларында түбәндәге адреслар буенча: Олы Шырдан
авылы, Г. Тукай урамы, 10 йорт (администрация бинасы), Олы

Шырдан авылы, Олы Шырдан авылы, урам. Киров, 6 йорт (авыл
мәдәният йорты бинасы).
3.
Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан
калдырам.
Олы Шырдан Башлыгы
авыл җирлеге башлыгы,
Совет рәисе

Р. Р. Кәримов

1 нче кушымта карарына
Яшел Үзән муниципаль районы
Олы Шырдан авыл башкарма комитеты
2019 елның 28 марты № 16

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Олы Шырдан
авыл җирлегендә җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге
бәясе
Хезмәт күрсәтү исеме
1. Җирләү өчен кирәкле
документларны рәсмиләштерү
2.Табутны биру, китеру hэм
жирлэу очен башка кирэк яраклар
3. Зиратта үлгән кешенең мәетен
(җәсәдләрен) ташу
4. Погребение ( кабер казу һәм
күмү)
Барысы

Хезмәт күрсәтү бәясе
(сум)
87,88
3240,53
923,12
1694,94
5946,47

2 нче кушымта карарына
Яшел Үзән муниципаль районы
Олы Шырдан авыл башкарма комитеты
2019 елның 28 марты № 16

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының Олы
Шырдан авыл җирлегендә җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр
исемлеге бәясе
Хезмәт күрсәтү исеме
1.Җирләү өчен кирәкле
документларны рәсмиләштерү
2.Табутны биру, китеру hэм
жирлэу очен башка кирэк яраклар
3 Зиратта үлгән кешенең мәетен
(җәсәдләрен) ташу
4.Погребение ( кабер казу һәм
күмү)
Барысы

Хезмәт күрсәтү бәясе
(сум)
87,88
3240,53
923,12
1694,94
5946,47

