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«Зеленодольск муниципаль районы 
тѳзелеш һәм инфрастуктура үсеше 
департаменты» муниципаль бюджет 
учреждениесенең түләүле хезмәт 
күрсәтүенә тарифлар раслау турында  

 

 
2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында» 131нче ФЗ Федераль законның 17нче 
маддәсенең 4нче пунктына ярашлы һәм 2019 елның 1 мартындагы Зеленодольск 
муниципаль районы муниципаль предприятиеләре һәм учреждениеләре 
хезмәтләренә тарифлар (бәяләр) карау буенча комиссия карарына ярашлы 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
 
КАРАР ИТӘ: 

 
1. «Зеленодольск муниципаль районы тѳзелеш һәм инфраструктура үсеше 

департаменты» муниципаль бюджет учреждениесе күрсәткән түләүле хезмәтләрнең 
тарифларын кушымтага ярашлы расларга. 

2. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 29 
маендагы «Зеленодольск муниципаль районы тѳзелеш һәм инфраструктура үсеше 
департаменты» муниципаль бюджет учреждениесе күрсәткән түләүле хезмәтләрнең 
тарифларын раслау турында» 1187нче карары үз кѳчен югалтты дип танырга. 

 
3. Әлеге карарны  «Интернет» информацион-телекоммуникация челтәрендәге 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында 
Зеленодольск муниципаль районы информацион сайтында 
(www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга». 

4.Әлеге карар үтәлешен Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең  социаль мәсьәләләр буенча  урынбасарына йѳкләргә. 

 
 

Җитәкче                                                                                  Д.А. Сапожников 
 

http://www.zelenоdolsk.tatarstan.ru/


Зеленодольск  
муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019елның 12 мартындагы 
622нче карарына 
1нче кушымта 

 
«ЯҮМР төзелеш һәм инфраструктура үсеше Департаменты» МБУның  

проект-смета документациясен эшләү буенча хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар 
 

№ 
п/п 

Хезмәтләр исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
Бәясе, 

сумнарда 

1 Консультацион хезмәтләр     

1.1. 
Төзелештә смета нормасы һәм бәяләр ясау 
мәсьәләләре буенча консультация 

1 
455,45 

2 Смета исәп-хисапларын эшләү һәм төзү     

2.1. 
Кирәк булганда урынга чыгу объектка1сәга

тьтән алып   455,45тән 

2.2. 
Смета исәп-хисаплары өчен нигез буларак 
дефектлы ведомость төзү 

исәпләүләргә 
2 сәгатьтән 

алып  910,9дан 

2.3. 

10га кадәр исәпләүләр саны белән "СТРОЙЦЕНА 
РТ" җыентыгы буенча кабул ителгән 
нормативларны һәм бәяләрне исәпкә алып, 
смета исәп-хисабын төзү 

Исәпләүләргә 
2 сәгать 

910,9 

2.4. 

Проект эшләренә база бәяләре белешмәсен 
кулланып күрсәтелгән проект документациясе 
буенча смета исәпләүләрен эшләү 

СБЦка 
ярашлы 
проект 
эшләре 

бәясеннән 
процентларда   

  
 2.3нче һәм  2.4нче пунктларга кулланылган 
коэффициентлар. 

  
  

1 
Заказчының исәп-хисап фактуралары буенча 
матди ресурсларга бәяләр белән эшләү 
вариантында  

коэффициент 
1,15 

2 
Биналар яисә эш этаплары буенча сметаларга 
бүлү вариантында 

коэффициент 
1,30 

3 
11дән 20гә кадәр бәяләр кулланылган сан 
сметасы җыелмасы вариантында  

коэффициент 
1,30 

4 
21дән 30га кадәр бәяләр кулланылган сан 
сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
1,40 

5 
31дән алып 50гә кадәр бәяләр кулланыла торган 
сан сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
1,75 

6 
51дән 100гә кадәр бәяләр кулланыла торган сан 
сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
2,50 

7 
101дән 200 кадәр бәяләр кулланыла торган сан 
сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
4,00 

8 
201дән артыграк  бәяләр кулланыла торган сан 
сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
5,00 



№ 
п/п 

Хезмәтләр исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
Бәясе, 

сумнарда 

9 

 Исәп-хисап эшләү барышында килеп чыккан 
ачыклау вариантында (материаллар, 
деталировка бәясе буенча, Заказчы исәпләмәгән 
позицияләрне кертү һәм башкалар) 

коэффициент 

1,35 

10 
Заказчыдан документлар бирү шартларында тиз 
арада (эш күләменә карап ѳч тәүлеккә кадәр) коэффициент 

2,00 

10.
1 

База бәяләре белешмәсен кулланып проект-
смета документациясен эшләү 

СБЦка 
ярашлы 
проект 
эшләре 

бәясеннән  
процентларда  

11 
Заказчы белән килешкәннән соң смета 
исәпләүләрен башлангыч суммасыннан  ахырына 
кадәр корректировкалау 

коэффициент 
1,5 - 2,0 

  
Искәрмәләр: 1-2; 3-8; 9-11нче пунктларыннан коэффициентлар бер вакытта 
кулланылырга мѳмкин (тапкырлау юлы белән) 

3 Килешүләр тѳзү   

3.1. Хезмәтләргә килешү тѳзү 0,5 сәг./док 227,7 

3.2. СМРга килешү тѳзү 0,5 сәг./док 227,7 

4 Смета документациясен тѳзү.   

4.1. 

Лимит чыгымнары коэффициентларыннан арткан 
яңадан исәпләү индекслары куллану дѳреслегенә  
уртача базар бердәм исәпләүләренә ярашлы 
смета документациясен тикшерү 

Сметага 2 
сәг. алып 

 910,9дан 

4.2. Смета тикшерү буенча нәтиҗә ясау 0,5 сәг./док 227,7 

5 Смета документациясен озату      

  

Смета нормативларын куллануны раслаган 
документлар бирү (карарлар, бәяләр  
күчермәләре һәм башкалар) яисә телефон 
режимында 

Исәпләүгә  
0,5 сәгатьтән 

алып 
 227,7дән 

6 
Смета документациясен анализлау  Сметага  2,5 

сәгатьтән 
алып 1138,6дан 

7 Сметаларны корректировкалау   

7.1. 
Әзер сметаларны яңадан эшләү һәм  
корректировкалау 

Сметага 2 
сәгатьтән 

алып  910,9дан 

7.2. 
Смета документациясен Подрядчы яисә Заказчы 
йѳкләмәсенә ярашлы оптимальләштерү 

Сметага  2,5 
сәгатьтән 

алып  1138,6дан 

7.3. 
Әзер сметаларга яңа норматив актлар чыгу 
белән бәйле үзгәрешләрне кертү 

Сметага  2 
сәгатьтән 

алып  910,9дан 

7.4. 
Конкрет сметаларның тѳрле вариантларыннан 
чыгып эшләү 

3,5 сәгатьтән 
алып 

1594,1рдәч
ел эшләр 

8 Ярдәмчел эшләр   



№ 
п/п 

Хезмәтләр исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
Бәясе, 

сумнарда 

8.1. 

Заказчыдан килгән документларны карау һәм 
кабул итү (бурыч, бурычның планы яисә 
бурычның эскизы, дефектлы ведомость яисә 
спецификация һ.б.), теркәү 

Объектка 0,3 
сәгать 

136,6 

8.2. 

 Исәпләүләр тѳзү ѳчен кабул ителгән 
документларны ѳйрәнү, мәгълүмат җыю һәм 
ачыклау (эшнең теләгән дәрәҗәсе,сыйфаты, 
кулланылган ресурсларның тѳре һәм саны, 
аларның бәясе) 

Объектка 0,2 
сәгать 

91,1 

8.3. 
1 данә басу исәпләүгә 

10,1 сәгать 45,5 

8.4. 
1 данәдән артык басу Исәпләүгә 

0,2 сәгать 91,1 

8.5. 
Әзер документларны теркәү 
 

0,2 сәг./док 
91,1 

8.6. 
Әзер документларны бирү  
 

0,1сәг./док 
45,5 

9 СМРны башкаруга документлар тѳзү   

9.1. 
ДСИР белгечләре тѳзегән сметалар буенча  
№КС3, №КС2 формаларын тѳзү 

 0,75 
сәгатьтән 
алып /док  341,6дан 

Искәрмә: 

1 

Заказчы смета документациясен тѳзүгә җентекләп язылган биремне бирә: 
     - конструкцияләрне монтажлау-демонтажлау һәм коммуникацияләрне 
үзгәртүгә ниятләр 
     - чиста эшләр буенча бизәкнең  теләгән дәрәҗәсе (класс)  
     - тѳзү һәм бизәү материалларының кыскача язмасы (бу принципиаль булса, 
җентекләбрәк) 

2 
Клиентка биргәндә смета үтәлү факты буенча эшләнгән эшкә түләнә. 
Заказчыга әзер смета тапшырылганнан соң Заказчы теләге белән сметага 
үзгәрешләр кертү (эш күләме, эшнең исеме үзгәрү һ..б.), аерым түләнә.  

 
 


