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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      28.02.2019                                                                      № 143 

 

Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә  

органнарына      хезмәт      күрсәтүче    транспорт  

чараларының  агымдагы   карап тотуга  норматив  

саны,    йөреше      һәм      чыгымнары     турында 

  

 

Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнарына һәм аларга 

караган учреждениеләр тарафыннан транспорт чараларын куллануның 

нәтиҗәлелеген арттыру максатларында һәм 2018 елның 1 декабрендәге 1073 

номерлы “Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм аларга 

караган учреждениеләрне агымдагы карап тотуга норматив саны, йөреше һәм 

чыгымнары турындагы һәм  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

аерым актлары үз көчен югалткан дип тану турында”гы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  Карары нигезендә, Кама Тамагы муниципаль районы 

башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

 

 1. Кушымта итеп бирелә торганнарны расларга: 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары өчен тәүлеклек йөреше      

нормативы; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләр тарафыннан хезмәт күрсәтүче 

транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнар; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләр тарафыннан транспорт чараларын 

агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнар машина йөртүчеләрдән башка 

файдаланганда; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары һәм аның карамагындагы учреждениеләр тарафыннан хезмәт җиңел 
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транспорт чараларын файдаланмаган очракта транспорт хезмәтләре күрсәтүгә 

киткән чыгымнарга норматив еллык компенсациянең бердәм күләме; 

Җирле үзидарә органнарына һәм аларга караган оешмаларга хезмәт күрсәтүче 

транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнарны исәпләү 

тәртибе; 

Хезмәттәге җиңел транспорт чараларын агымдагы карап тотуга чыгымнарны 

исәпкә алу тәртибе турында Нигезләмә. 

 
 2. Түбәндәгеләрне җайларга: 
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының җирле үзидарә 
органнарына һәм аның карамагындагы учреждениеләр хезмәт күрсәтә торган 
транспорт чараларын (мотоциклларны, җиңел автомобильләрне, автобусларны, 
микроавтобусларны, фургоннарны, йөк автомобильләрен) карап тотуга норматив 
чыгымнар һәм норматив пробег әлеге Карарның 1 пунктында күрсәтелгән 
нормативлардан артмаган күләмдә билгеләнә;  
   әлеге Карарның 1 пунктында күрсәтелгән нормативларны куллану чоры календарь 
елы булып тора; 
   Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарына хезмәт күрсәтә торган транспорт чараларының норматив йөреше һәм 
әлеге Карарның 1 пунктында күрсәтелгән учреждениеләр транспорт чарасы 
берәмлегенә билгеләнә; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының җирле үзидарә 
органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары (мотоцикллар, җиңел 
автомобильләр, автобуслар, микроавтобуслар, фургоннар, йөк автомобильләре) һәм 
әлеге Карарның 1 пунктында күрсәтелгән учреждениеләр Татарстан Республикасы 
Кама Тамагы муниципаль районының җирле үзидарә органнары һәм аның 
ведомствосындагы учреждениеләр тарафыннан үтәлергә тиеш, шуңа карамастан, 
транспорт чаралары баланста булу-булмауга карамастан, Татарстан Республикасы 
Кама Тамагы муниципаль районының җирле үзидарә органнары һәм аның 
ведомствосындагы учреждениеләр тарафыннан үтәлергә тиеш, арендага алынган 
яки башка ысул белән куллануга кабул ителгән; 

вазыйфаи затлар өчен хезмәт җиңел транспорт чараларын билгеләү Татарстан 
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының норматив 
акты белән билгеләнә; 

әлеге карарда транспорт чаралары каралган хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән 
вазыйфаи затлар яки учреждениеләр билгеләнгән нормативлардан артмаска тиеш;  

Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органы яисә аңа караган 
учреждение җирле үзидарә органы җитәкчесе Карары буенча әлеге җирле үзидарә 
органына яки аңа караган учреждение карамагындагы автомобильләр арасында 
норматив чыгымнарны һәм норматив йөрешне билгеләнгән нормативлар чикләрендә 
яңадан бүләргә мөмкин; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары һәм аның карамагындагы учреждениеләр җитәкчеләре транспорт 
чаралары суммар норматив еллык узыш әзерләгән, шул исәптән аларны тиешенчә 
кулланмау сәбәпле, үзләренең акчалары хисабына өстәмә чыгымнар түлиләр. 

 
 3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 
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органнары җитәкчеләренә, Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары ведомство буйсынуындагы учреждениеләр җитәкчеләренә Кама Тамагы 
муниципаль районы бюджеты акчаларын транспорт чараларын карап тотуга Кама 
Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнарына, аларга караган 
учреждениеләргә, норматив чыгымнар һәм бюджет ассигнованиеләре күләме 
чикләрендә, тиешле финанс елына һәм план чорына әлеге максатларга Кама Тамагы 
муниципаль районы җирле үзидарә органнарына файдалануга тапшырылган 
транспорт чараларының фактик булуыннан чыгып башкарырга. 

4. 2017 елның 17 апрелендәге “Шәхси җиңел автомобильдән хезмәт 
максатларында файдаланганда компенсацияләрнең югары чик күләме турында”гы 
Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының    417 номерлы Карары үз 
көчен югалткан дип санарга. 

 
5. Әлеге Карар 2019 елның 1 гыйнвардан үз көченә керә дип билгеләргә.  
6. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының эшләр идарәчесе Р. Р. Хәйруллинга йөкләргә. 
 
 

Җитәкче                                                                                           Р. М. Заһидуллин 
  

  

 

 

  

 



 

 

2019 елның 28 февралендәге 

Татарстан Республикасы Кама                         

Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 143   

Карары белән расланганнар 

  

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнарына хезмәт күрсәтүче 

транспорт чаралары өчен йөреш нормативлары 

  

№ 

т/б 

  

Хезмәт транспорт чарасын беркетү каралган вазыйфаның исеме 

 

  

 Транспорт 

чараларының 

командировка 

сәфәрләрен исәпкә 

алып (кирәк 

булганда), елга км 

норматив узышы 

 Транспорт 

чараларының 

командировка 

сәфәрләрен исәпкә 

алып (кирәк 

булганда), 

тәүлегенә км 

норматив узышы 

 

1 2 3 4 

1. Муниципаль район Башлыгы 32 805 135 

2. Муниципаль район Башкарма комитеты җитәкчесе, муниципаль район 

Башлыгы урынбасары 

32 805 135 

3. Муниципаль район Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарлары, 

Татарстан Республикасы муниципаль районы шәһәр җирлекләре 

Башлыклары (килешү буенча) 

26 730 110 

4. Татарстан Республикасы муниципаль районы шәһәр җирлекләре 

Башкарма комитетлары җитәкчеләре һәм аларның урынбасарлары 
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1 2 3 4 

(килешү буенча) халык саны белән: 

50 000 гә кадәр кеше 13 365 55 

5. Муниципаль район авыл җирлекләре Башлыклары (килешү буенча) 17 010 70 
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2019 елның 28 февралендәге 

 Татарстан Республикасы Кама  

                                                                                 Тамагы муниципаль районы                             

Башкарма комитетының 143   

Карары белән расланганнар 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын агымдагы карап тотуга 

норматив еллык чыгымнар һәм алар карамагындагы учреждениеләр 

  

Транспорт чарасы маркасы Транспорт чараларын 

тоту чыгымнарының 

база өлеше, елына 

сумнарда 

1км йөрешкә 

чыгымнар, 

сумнарда 

 

1 2 3 

Җиңел автомобиль 

AUDI Q7 3.6 quattro 292 689 9,64 

AUDI А6 2.8 FSI quattro 267 189 7,47 

AUDI А6 2.8 FSI quattro (St-St) 265 989 6,79 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) 295 539 6,24 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) (310 

л.с.) 
297 189 6,30 

AUDI А8L (310 л.с.) 297 189 8,00 

AUDI А8L 3.0  294 189 9,60 

AUDI А8L 3.0 TFSI quattro 294 189 8,00 

AUDI А8L 4.0  313 689 9,47 

AUDI А8L 6.3 W12 quattro 325 689 10,51 

Chevrolet Cruze 1.8 239 304 5,31 

Chevrolet Epica 2.0 239 409 5,80 

Chevrolet Express G1500 5.3 A WD 297 789 13,04 

Chevrolet Lacetti 1.6 238 184 5,25 

Chevrolet Niva 21230 (ВАЗ-21213) 235 169 6,79 

Fiat Albea 1.4 235 139 4,77 

Fiat Doblo 1.4 235 139 5,35 

Ford Explorer (293 л.с.) 294 639 10,19 

Ford Explorer (249 л.с.) 269 364 10,19 

Ford Explorer (360 л.с.) 304 689 10,19 

Ford Focus II 2.0 239 444 5,44 

Ford Focus III 1.6 238 009 4,83 

Ford KUGA 255 939 4,96 

Ford Mondeo 2.3 242 369 7,13 
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1 2 3 

LADA 4X4 (ВАЗ 2121, 2131) 235 199 6,21 

LADA Granta 238 079 4,48 

LADA Kalina 238 079 4,26 

LADA Largus 235 219 5,24 

LADA Priora 235 349 5,26 

Toyota Camry 2.4 4 WD 259 039 6,87 

Toyota Camry 3.5 292 239 7,30 

Toyota Corolla 238 219 5,73 

Toyota Highlander 269 364 8,81 

Toyota Land Cruiser 100 4.7 268 539 11,23 

Toyota Land Cruiser 150 292 989 8,97 

Toyota Land Cruiser 200 4.6 297 039 10,80 

Toyota Land Cruiser 200 4.7 293 889 11,48 

Toyota Land Cruiser Prado 269 439 9,33 

Toyota RAV4 255 939 6,62 

Toyota Sequoia 5.7 4WD 308 589 11,48 

Toyota Verso 1.8 239 514 4,45 

ГАЗ-3102 238 814 7,46 

Семейство автомобилей ВАЗ 235 109 5,61 

УАЗ «Патриот» 238 849 8,64 

УАЗ-469 238 289 10,09 

  

Искәрмәләр. 

1. Таблицада булмаган транспорт чаралары маркалары өчен транспорт 

чараларының аналоглары ысулын кулланып (таблицада китерелгәннәрдән) 

двигательнең е гәрлеге һәм эш күләме, шулай ук 100 чакрымга ягулык тоту буенча 

компенсацияләр күләме кулланыла. 
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2019 елның 28 февралендәге 

 Татарстан Республикасы Кама  

                                                                                 Тамагы муниципаль районы                             

Башкарма комитетының 143   

Карары белән расланганнар 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары белән идарә итү һәм аларга 

караган учреждениеләр аларны йөртүчеләрдән башка гына файдаланганда, 

агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнар  

  

Транспорт чарасы маркасы Транспорт чараларын 

тоту чыгымнарының 

база өлеше, елына 

сумнарда 

1км йөрешкә 

чыгымнар, 

сумнарда 

 

1 2 3 

Җиңел автомобиль 

AUDI Q7 3.6 quattro 97 000 9,64 

AUDI А6 2.8 FSI quattro 71 500 7,47 

AUDI А6 2.8 FSI quattro (St-St) 70 300 6,79 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) 99 850 6,24 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) (310 

л.с.) 
101 500 6,30 

AUDI А8L (310 л.с.) 101 500 8,00 

AUDI А8L 3.0  98 500 9,60 

AUDI А8L 3.0 TFSI quattro 98 500 8,00 

AUDI А8L 4.0  118 000 9,47 

AUDI А8L 6.3 W12 quattro 130 000 10,51 

Chevrolet Cruze 1.8 43 615 5,31 

Chevrolet Epica 2.0 43 720 5,80 

Chevrolet Express G1500 5.3 A WD 102 100 13,04 

Chevrolet Lacetti 1.6 42 495 5,25 

Chevrolet Niva 21230 (ВАЗ-21213) 39 480 6,79 

Fiat Albea 1.4 39 450 4,77 

Fiat Doblo 1.4 39 450 5,35 

Ford Explorer (293 л.с.) 98 950 10,19 

Ford Explorer (249 л.с.) 73 675 10,19 

Ford Explorer (360 л.с.) 109 000 10,19 

Ford Focus II 2.0 43 755 5,44 

Ford Focus III 1.6 42 320 4,83 

Ford KUGA 60 250 4,96 
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1 2 3 

Ford Mondeo 2.3 46 680 7,13 

LADA 4X4 (ВАЗ 2121, 2131) 39 510 6,21 

LADA Granta 42 390 4,48 

LADA Kalina 42 390 4,26 

LADA Largus 39 530 5,24 

LADA Priora 39 660 5,26 

Toyota Camry 2.4 4 WD 63 350 6,87 

Toyota Camry 3.5 96 550 7,30 

Toyota Corolla 42 530 5,73 

Toyota Highlander 73 675 8,81 

Toyota Land Cruiser 100 4.7 72 850 11,23 

Toyota Land Cruiser 150 97 300 8,97 

Toyota Land Cruiser 200 4.6 101 350 10,80 

Toyota Land Cruiser 200 4.7 98 200 11,48 

Toyota Land Cruiser Prado 73 750 9,33 

Toyota RAV4 60 250 6,62 

Toyota Sequoia 5.7 4WD 112 900 11,48 

Toyota Verso 1.8 43 825 4,45 

ГАЗ-3102 43 125 7,46 

Семейство автомобилей ВАЗ 39 420 5,61 

УАЗ «Патриот» 43 160 8,64 

УАЗ-469 42 600 10,09 

  

Искәрмә. 

 

1. Машина йөртүчедән башка бары җиңел транспорт чараларын гына кулланырга 

рөхсәт ителә. 

2. Таблицада булмаган транспорт чаралары маркалары өчен транспорт чараларының 

аналоглары ысулын кулланып (таблицада китерелгәннәрдән) двигательнең егәрлеге 

һәм эш күләме, шулай ук 100 чакрымга ягулык тоту буенча компенсацияләр күләме 

кулланыла. 

________________________________ 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары һәм аның карамагындагы учреждениеләр тарафыннан 

хезмәттәге җиңел транспорт чараларын файдаланмаган очракта транспорт 

хезмәтләре күрсәтүгә чыгымнарны норматив еллык компенсацияләүнең 

бердәм күләме 

 

      Учреждение яки вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль органның норматив 

хокукый акты белән җиңел автомобильне беркетү каралган очракта, тик учреждение 

яки вазыйфаи зат шәхси җиңел автомобильдән хезмәт максатларында файдаланса 

яки чит оешмаларның транспорт хезмәтләреннән файдаланса, мондый учреждение 

яки вазыйфаи зат өчен транспорт хезмәтләренә көненә 460 сум күләмендә 

компенсация яисә бер җиңел автомобильгә айга 9 320 сум күләмендә компенсация 

алу каралган.  

 

 Транспорт хезмәтләренә чыгымнарны компенсацияләү җиңел автомобильләр 

өчен генә каралган һәм бары тик Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының норматив хокукый акты белән билгеләнгән җиңел автомобильләрнең 

норматив саны кысаларында гына рөхсәт ителә. Норматив хокукый акт белән җиңел 

автомобильләрне беркетү каралмаган учреждениеләр яисә вазыйфаи затлар өчен 

транспорт хезмәтләре күрсәтүгә чыгымнарны компенсацияләү рөхсәт ителми. 

  

Транспорт хезмәтләренә чыгымнарны компенсацияләү, кулланыла торган 

җиңел автомобиль маркасына карамастан, бердәм булып тора һәм учреждение яки 

чит оешмаларның транспорт хезмәтләреннән файдалану максатларында, җиңел 

автомобильнең барлык тулы көннәрен исәпкә алып түләнә. 

_________________________________ 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын агымдагы карап тотуга 

норматив еллык чыгымнарны исәпләү тәртибе һәм 

алар карамагындагы учреждениеләр 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләрләргә хезмәт күрсәтә торган 

транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнарны 

исәпләүнең әлеге Тәртибе (алга таба -Тәртип) Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы җирле үзидарә органнарына хезмәт күрсәтүче җиңел 

автомобильләрне, микроавтобусларны (фургоннарны), автобусларны, йөк 

автомобильләрен, шулай ук җиңел автомобильләрне, микроавтобусларны 

(фургоннарны), автобусларны, йөк автомобильләрен, Татарстан Республикасы 

җирле үзидарә органнарына хезмәт күрсәтүче йөк автомобильләрен һәм аларга 

караган учреждениеләрне карап тотуга норматив еллык чыгымнарны исәпләү 

Тәртибен билгели. 

2. Җиңел автомобильләр, микроавтобуслар (фургоннар), автобуслар, йөк 

автомобильләре тоту чыгымнары бер чакрымга транспорт чарасын тотуга һәм 

файдалануга тотылган чыгымнарның база өлешенә бүленә. 

     Транспорт чарасын тотуга чыгымнарның база өлеше транспорт чарасын 

эксплуатацияләүгә бер елга исәпләнә һәм түбәндәге  чыгымнарны үз эченә ала: 

- йөртүче хезмәте өчен түләү, иминият взносларын да кертеп (  ,   );   

- транспорт салымы (  );   

- автограждан җаваплылыгын иминиятләштерү (  );   

- автомобильләргә техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау (  );   

- автомобильне техник карау (  );   

- машина йөртүченең туклануына һәм яшәвенә командировка чыгымнары (  ).   

         1 чакрымга транспорт чарасыннан файдалану чыгымнары кертелә: 

- автомобиль шиннарын сатып алу (  );   

- ягулык-майлау материаллары (  );   

     - башка чыгымнар (   ).   

  

2.1. Машина йөртүченең (  )  хезмәте өчен түләү Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары нигезендә исәпләнә. Машина йөртүченең хезмәт хакы 

2000 елның 19 июнендәге 82-ФЗ номерлы “Хезмәткә түләүнең минималь күләме 

турында”гы  Федераль закон нормаларына каршы килә алмый.  

2.2. Иминият взнослары (  )   Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасының гамәлдәге законнары нигезендә исәпләнә. 
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2.3. Транспорт салымы (  )   2002 елның 29 ноябрендәге 24-ТРЗ номерлы 

“Транспорт салымы турында”гы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

исәпләнә. 

2.4. Автограждан җаваплылыгын иминиятләштерү чыгымнары (  )     һәр 

транспорт чарасы өчен фактик мәгълүматлар буенча кабул ителә. Яңа файдалануга 

тапшырыла торган автомобильләр өчен елына 13 680 сумга тигез күләм кабул ителә. 

2.5. Автомобильләргә техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау өчен норматив 

чыгымнар күләме (  ) беренче бәясе 1,2 млн. сумнан артмаган автомобильләр өчен 

елына 9 600 сум һәм бәясе 1,2 млн. сумнан артып киткән автомобильләр өчен елына 

25 920 сум тәшкил итә. 

2.6. Автомобильне техник карауга чыгымнар (  )   2011 елның 27 

декабрендәге “Татарстан Республикасында транспорт чараларын техник тикшерү 

уздырган өчен түләүнең  югары чик күләмнәрен билгеләү турында”гы Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 1079 номерлы Карары нигезендә кабул 

ителә.  

  2.7. Йөртүченең туклануына һәм яшәвенә командировка чыгымнары (  )   

елына 14 976 сум күләмендә кабул ителә (бу максатларга Татарстан Республикасы 

бюджет оешмалары тарафыннан тотыла торган уртача статистик зурлыгы буларак). 

2.8. 1 чакрымга (  ) автомобиль шиннарын сатып алуга чыгымнар түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 

 

                  , 

 

 анда: 

    – бер автомобиль шинасының зыянлы бәясе (җәйге һәм кышкы шиналар 

алыштыру кирәклеген исәпкә алып), сум;  

   - бер автомобиль өчен кирәкле шиннар саны; 

 

60 000-шиннар өчен норматив узыш, км. 

 

2.9. 1 чакрымга (  ) ягулык-майлау материалларына чыгымнар түбәндәге 

формула буенча исәпләнә:  

 

                           , 

  

анда: 

      - транспорт чарасы ягулыгының норматив чыгымы, формула түбәндәге 

буенча исәпләнә: 

 

     (1+0,01 D×) , 

 

анда: 

- транспорт чарасы белән ягулыкның норматив чыгымы түбәндәге формула 

буенча исәпләнә: 
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                      , 

 

  

анда: 

- ягулык тотуның база нормасы, л/100 км; 

D – нормага төзәтмә коэффициенты (гомуми чагыштырмача өстәмә түләү яки кимү); 

Моннан алдагы чор ахырына автомобиль ягулыгының уртача статистик бәясе 

         -Татарстанстат мәгълүматлары нигезендә кабул ителә, сум〗; 

       - автомобиль майларына һәм майлау материалларына чыгымнар 

коэффициенты 1,08 тигез кабул ителә. 

     һәм D күләме «автомобиль транспортында ягулык һәм майлау материалларын 

тоту нормалары «Методик рекомендацияләрне гамәлгә кертү турында»2008 елның 

14 мартындагы АМ-23-р номерлы Россия Федерациясе Транспорт министрлыгы 

карамагында күрсәтелгән нормалар  нигезендә кабул ителә. 

2.10. 1 чакрымдагы башка чыгымнар (   )   автомобиль өчен вак комплектларны 

алмаштыруга чыгымнарны үз эченә ала һәм формула буенча исәпләнә: 

  

                . 

3. Җиңел автомобильләр, микроавтобуслар (фургоннар), автобуслар, йөк 

автомобильләре, Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарына һәм аларга 

караган учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче агымдагы карап тотуга норматив еллык 

чыгымнар түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

  

      ∑  

 

   

 ∑            

  

   

   

 

анда         – Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

норматив хокукый акты белән расланган норматив еллык йөреш.  

4. Җиңел автомобильләрне, микроавтобусларны (фургоннарны), 

автобусларны, йөк автомобильләрен, Татарстан Республикасы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләрләргә хезмәт күрсәтүче башка 

(     )    файдаланганда, норматив еллык  чыгымнар түбәндәге формула буенча 

исәпләнә: 

  

      ∑  

 

   

 ∑            

  

   

 

 

 

 

__________________________________  
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Җиңел транспорт чараларыа 

агымдагы карап тотуга чыгымнарны исәпкә алу тәртибе турында 

Нигезләмә 

 

1. Әлеге Нигезләмә түбәндәгеләрне билгели: 

 

 Кама Тамагы муниципаль районының Башкарма органнары (алга таба -

Башкарма органнар) һәм аның карамагындагы учреждениеләр тарафыннан 

транспорт чаралары балансында булу – булмауга карамастан, хезмәт җиңел 

автомобильләрен агымдагы карап тотуга акча тотуны исәпкә алу тәртибе арендага 

алынган яки башка ысул белән куллануга кабул ителгән; 

  

2. Башкарма органнар һәм алар карамагындагы учреждениеләр транспорт 

чараларының балансындаа транспорт чаралары булу-булмауга, арендага алынган 

яки башка ысул белән куллануга кабул ителүенә карамастан, көн саен транспорт 

чараларының фактик йөрешен исәпкә алалар. 

 Башкарма органнар һәм аларга караган учреждениеләр эштәге җиңел 

автомобильләренең агымдагы карап тотуга, башкарма органнар, эштәге җиңел 

автомобильләр һәм чыгымнар төрләре (өстәмә икътисадый классификация) 

киселешендә булган акчаларын сарыф итүне көн саен исәпкә алып баралар. 

  

 3. Башкарма органнар һәм хезмәттәге җиңел автомобильләрне тоту чыгымнарын 

исәпкә алу күрсәткечләре нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының норматив хокукый акты белән расланган норматив чыгымнарга 

норматив чыгымнарны экономияләүне ачыклау яисә норматив чыгымнарны арттыру 

предметына туры килүгә анализ ясыйлар. 

 

4. Башкарма органнар җитәкчеләре үз балансында булган һәм тиешле башкарма 

органнарга хезмәт күрсәтүче хезмәт җиңел автомобильләреннән файдалануны 

контрольдә тотуны оештыру максатларында, хезмәттәге җиңел автомобильләрнең 

факттагы узышын көн саен исәпкә алуны гамәлгә ашыралар, шулай ук норматив 

чыгымнарны нигезсез арттыруга бәйле чыгымнарны каплауга юнәлдерелгән чаралар 

күрүне законнар нигезендә тәэмин итә.  

  

6. Башкарма органнар тарафыннан хезмәттәге җиңел автомобильләрне тоту өчен 

акча тотуны исәпкә алу башкарма органнар арасында расланган нормативлар 

чикләрендә гамәлгә ашырыла. 
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7. Хисап кварталыннан соң килүче айның 25 числосына кадәр башкарма органнар 

Татарстан Республикасы финанс Министрлыгына хезмәт җиңел автомобильләре һәм 

чыгымнар төрләре (өстәмә икътисадый классификация) киселешендә арта баручы 

нәтиҗә белән хезмәттәге җиңел автомобильләрне тоту чыгымнары турында хисап 

тапшыра. 

   


