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«Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге 

Башлыгы, Лениногорск шәһәре 

мэрының 2019 елның 16 

гыйнварында кабул ителгән 

«Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарына һәм 

аларга караган учреждениеләргә 

хезмәт күрсәтүче транспорт 

чараларын агымдагы карап 

тотуның норматив исәбе, пробегы 

һәм чыгымнары турында»гы 4 нче 

номерлы карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте органнарына һәм аларга караган учреждениеләр тарафыннан 

транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив исәбе, пробегы һәм 

чыгымнары турында» 2018 ел, 1 декабрь, 1073 нче карарына үзгәрешләр кертү 

һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актлары үз 

көчен югалткан дип санау турында»гы 2018 елның 7 мартындагы 165 нче 

номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары һәм аларга караган учреждениеләргә  хезмәт 



 

 

күрсәтүче транспорт чаралары куллануның нәтиҗәлелеген арттыру 

максатында,  КАРАР БИРӘМ: 

 

1.«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

Лениногорск шәһәре мэрының 2019 елның 16 гыйнварында кабул ителгән 

«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт 

чараларын агымдагы карап тотуның норматив исәбе һәм чыгымнары 

турында»гы 4 нче номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 

       Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары өчен тәүлеклек пробегы 

нормативын,  Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

муниципаль хакимият органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары өчен 

тәүлеклек пробег нормативын (3 нче кушымта) яңа редакциядә расларга; 

 

2. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә.  

 

 

                                                                                                              Р. Г. Хөсәенов 

 
И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72 



 

Кушымта №3 

 

Расландылар 

 

«Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль 

берәмлеге Башлыгы, 

Лениногорск шәһәре мэры 

карары белән 

 

2019 елның 20 марты №28 

Нормативлар  

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы җирле үзидарә органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт 

чаралары өчен тәүлеклек пробег нормативлары, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы муниципаль 

хакимият органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары өчен тәкъдим ителгән тәүлеклек пробег нормативы  

 
 

№ 

п/п 

Хезмәт транспорты беркетелү каралган вазифалар Транспорт 

чараларының 

командировкаларны 

исәпкә алып 

норматив узышы 

(кирәк булганда), 

 

елга км 

Транспорт 

чараларының 

командировка 

сәфәрләрен исәпкә 

алып норматив 

узышы (кирәк 

булганда),  

тәүлеккә км 

1 2 3 4 

1. Глава муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район», мэр города Лениногорска 

65 610 270 

2. Руководитель Исполнительного комитета муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район»,  

43 740 180 



 

 

№ 

п/п 

Хезмәт транспорты беркетелү каралган вазифалар Транспорт 

чараларының 

командировкаларны 

исәпкә алып 

норматив узышы 

(кирәк булганда), 

 

елга км 

Транспорт 

чараларының 

командировка 

сәфәрләрен исәпкә 

алып норматив 

узышы (кирәк 

булганда),  

тәүлеккә км 

1 2 3 4 

3. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башлыгы урынбасары 

32 805 135 

4. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарлары 

32 805 135 

5. Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Советы Аппараты җитәкчесе 

26 730 110 

6. Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының, «Лениногорск муниципаль районы» һәм башка 

җирле үзидарә органнарының дежур автомобильләре 

26 730 110 

7. Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

җитәкчесенең җитәкчесе һәм урынбасарлары, халык саны 50 001 

нән 100 000 кеше 

17 010 70 

8. Авыл җирлекләре башлыклары район үзәгеннән ерак булуына һәм 

җирлек составында торак пунктлар санына карап 

  

8.1 Глазово авыл җирлеге башлыгы 

Зәй-Каратай авыл җирлеге башлыгы 

Ивановка авыл җирлеге башлыгы 

17 010 70 



 

 

№ 

п/п 

Хезмәт транспорты беркетелү каралган вазифалар Транспорт 

чараларының 

командировкаларны 

исәпкә алып 

норматив узышы 

(кирәк булганда), 

 

елга км 

Транспорт 

чараларының 

командировка 

сәфәрләрен исәпкә 

алып норматив 

узышы (кирәк 

булганда),  

тәүлеккә км 

1 2 3 4 

Яңа Чыршылы авыл җирлеге башлыгы 

Писмән авыл җирлеге башлыгы 

Сугышлы авыл җирлеге башлыгы 

Тимәш авыл җирлеге башлыгы 

 

8.2 Зеленая Роща авыл җирлеге башлыгы 

Керкәле авыл җирлеге башлыгы 

Куакбаш авыл җирлеге башлыгы 

Муэмин-Каратай авыл җирлеге башлыгы 

Түбән чыршылы авыл җирлеге башлыгы 

Яңа Иштирәк авыл җирлеге башлыгы 

Иске Куак авыл җирлеге башлыгы 

Иске Иштирәк авыл җирлеге башлыгы 

Иске Шөгер авыл җирлеге башлыгы 

Шөгер авыл җирлеге башлыгы 

 

19 440 80 

8.3 Кармалка авыл җирлеге башлыгы 

Кирлегәч авыл җирлеге башлыгы 

21 870 90 



 

 

№ 

п/п 

Хезмәт транспорты беркетелү каралган вазифалар Транспорт 

чараларының 

командировкаларны 

исәпкә алып 

норматив узышы 

(кирәк булганда), 

 

елга км 

Транспорт 

чараларының 

командировка 

сәфәрләрен исәпкә 

алып норматив 

узышы (кирәк 

булганда),  

тәүлеккә км 

1 2 3 4 

Мичурин авыл җирлеге башлыгы 

Сарабиккол авыл җирлеге башлыгы 

Туктар-Урдаласы авыл җирлеге башлыгы 

Урмышлы авыл җирлеге башлыгы 

Федотовка авыл җирлеге башлыгы 

 

 

_________________________________ 


