
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Норматив чыгымнарны, норматив 

еллык чыгымнарны, тәүлеклек узыш нормативларын исәпләү 

тәртибен, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Советына һәм Балык Бистәсе 

муниципаль районының Башкарма комитетына хезмәт 

күрсәтүче транспорт чараларын агымдагы тотуга 

чыгымнарны компенсацияләү күләмнәрен раслау турында " 

2019 елның 05 февралендәге 54пи номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында»  

 

Муниципаль норматив хокукый актны гамәлдәге законнарга туры китерү 

максатларында, “Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм 

аның карамагындагы учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт 

чараларының норматив саны, үтелгән километражы һәм даими техник карап 

торуга юнәлдерелгән чыгымнары турында” Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 елның 01 декабрендәге 1073 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым актларының үз көчләрен югалтуын тану хакында” 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 07 мартындагы 

165 номерлы карарына һәм  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Уставына таянып КАРАР БИРӘМ: 

 

1.«Норматив чыгымнарны, норматив еллык чыгымнарны, тәүлеклек узыш 

нормативларын исәпләү тәртибен, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Советына һәм Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын агымдагы тотуга 

чыгымнарны компенсацияләү күләмнәрен раслау турында» 2019 елның 05 

февралендәге 54пи номерлы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының  Башкарма комитеты карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) 1 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шәхси транспортны хезмәт максатларында файдаланган өчен 

компенсация турында нигезләмә»; 

1.2) 1 пунктка түбәндәге эчтәлекле бишенче абзац өстәргә: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 



“муниципаль берәмлеге Советына һәм Башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче 

транспорт чараларын агымдагы тотуга еллык чыгымнар нормативы”»; 

1.3) карарның 1 нче кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта 

итеп бирелә); 

1.4) «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Советына һәм Башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче 

транспорт чараларын агымдагы тотуга еллык чыгымнар нормативын  исәпләү 

тәртибендә күрсәтелгән карар белән расланган тәртиптә: 

2 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«хезмәт өчен түләү һәм машина йөртүче хезмәте өчен түләү буенча(Зь 

Зг)»; 

2.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2. Хезмәт өчен түләүгә (Зг) түләүләр Россия Федерациясенең 

гамәлдәге законнары нигезендә исәпләнә»; 

 

2.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.5. Автомобильгә техник хезмәт күрсәтү өчен норматив чыгымнар 

күләме елына 9 600 сумга тигез кабул ителә, аның бәясе 1,2 млн сумнан 

артмый, һәм бәясе 1,2 млн сумнан артмый торган автомобильләр өчен елына 25 

920 сум. 

Автомобильгә техник хезмәт күрсәтү өчен норматив чыгымнар күләме 

(З ) формула буенча исәпләнә: 

З  СтТО  (
Пр

норм

      
)  

кайда: 

СтТО-автомобильгә техник хезмәт күрсәтү бәясе, сум; 

Прнорм - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Норматив 

хокукый акты белән расланган еллык узышу нормативы»; 

2.10 пунктның беренче абзацында «автомобиль өчен вак комплектлау 

әйберләрен алыштыру чыгымнарын үз эченә ала һәм " төшереп калдырырга. 

1.5) карарның 3 нче кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта 

итеп бирелә); 

1.6) 5 нче кушымта өстәргә (кушымта итеп бирелә). 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) көненнән 

үз көченә керә дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының Интернет-телекоммуникация челтәрендәге http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru  веб-адресы буенча урнашкан рәсми сайтында һәм Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы 

буенча урнашкан Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                                                                    Р.Л. Исланов 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 05.02.2019 

ел, 54пи номерлы  карарына 1 нче 

кушымта 

(Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының 

Башкарма комитеты 15.05.2009 ел, 

167пи номерлы  карары 

редакциясендә) 

 

Транспорт чаралары өчен узыш нормативлары,  

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы " муниципаль берәмлеге Советы һәм Башкарма комитеты» 

 

 

№ 

п/п 

Беркетелгән вазыйфаның исеме,  

аңа беркетү каралган хезмәт транспорт чарасы 

 

 

Командировкага 

йөрүләрен исәпкә 

алып (кирәк 

булган очракта), 

транспорт 

чараларының 

узыш нормативы, 

елына км 

Командировкаларн

ы исәпкә алып 

(кирәк булган 

очракта), 

транспорт 

чараларының 

узыш нормативы, 

тәүлегенә км 

1 2 3 4 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы башлыгы 32 805 135 

2. Татарстан Республикасының Балык Бистәсе муниципаль районы 

башлыгы урынбасары 

32 805 135 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Башкарма комитеты җитәкчесе 

32 805 135 



№ 

п/п 

Беркетелгән вазыйфаның исеме,  

аңа беркетү каралган хезмәт транспорт чарасы 

 

 

Командировкага 

йөрүләрен исәпкә 

алып (кирәк 

булган очракта), 

транспорт 

чараларының 

узыш нормативы, 

елына км 

Командировкаларн

ы исәпкә алып 

(кирәк булган 

очракта), 

транспорт 

чараларының 

узыш нормативы, 

тәүлегенә км 

1 2 3 4 

4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарлары 

32 805 135 

5. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советы 

Аппараты җитәкчесе 

26 730 110 



Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының 

Башкарма комитеты 05.02.2019 ел, 

54пи номерлы  карарына 3 нче 

кушымта 

(Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының 

Башкарма комитеты 15.05.2009 

ел,167пи номерлы карары 

редакциясендә 

 

Шәхси транспортны хезмәт максатларында файдаланган өчен компенсация 

турында нигезләмә 

 

        Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле 

үзидарә органының норматив хокукый акты нигезендә «Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Советына һәм Башкарма комитетына (алга таба- район җирле үзидарә 

органнары) яки вазыйфаи  затка беркетелгән очракта, ләкин җирле үзидарә 

органнары яисә вазыйфаи зат шәхси җиңел автомобильне эш максатларында 

кулланса яисә чит оешмаларның транспорт хезмәтеннән файдаланса, мондый 

җирле үзидарә органы яки вазыйфаи зат өчен транспорт хезмәтләре 

күрсәтүгә чыгымнарны компенсацияләүне көнгә 460 сум күләмендә алу 

каралган, яки бер җиңел автомобильгә аена 9 320 сум. 

Транспорт хезмәтләре күрсәтүгә чыгымнарны компенсацияләү бары 

тик  җиңел автомобильләр өчен генә каралган һәм Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә органының норматив 

хокукый акты белән билгеләнгән җиңел автомобильләрнең норматив саны 

кысаларында гына рөхсәт ителә. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы җирле үзидарә органының норматив хокукый акты белән 

җиңел автомобильләрне беркетү каралмаган, җирле үзидарә органнарына 

яисә вазыйфаи затларга транспорт хезмәтләре күрсәтүгә чыгымнарны 

компенсацияләүне алу рөхсәт ителми.  

          Транспорт хезмәтләренә чыгымнарны компенсацияләү, җиңел 

автомобиль маркасына карамастан, бердәм булып тора һәм учреждение яки 

вазыйфаи зат тарафыннан хезмәт максатларында, яки чит оешмаларның 

транспорт хезмәтләреннән файдалануның барлык Тулы көннәрен исәпкә 

алып түләнә. 

 

 

 

 

  



Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль 

районының Башкарма 

комитеты 05.02.2019 ел,  54пи  

номерлы карарына 5 нче 

кушымта 

(Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районының Башкарма 

комитеты 15.05.2009 ел,  167пи 

номерлы карары редакциясендә 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы муниципаль 

берәмлеге Советына һәм Башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт 

чараларын даими техник карап торуга юнәлгән  еллык чыгымнар нормативы 

 

Транспорт чарасы маркасы Транспорт 

чараларын карап 

тотуга чыгымнарның 

база өлеше,елына 

бер сум 

1 км узышка 

чыгымнар, сум 

 

1 2 3 

Җиңел автомобиль 

Chevrolet Niva 212300-55 (ВАЗ-

21213) 
237 220 6,79 

Ford Explorer (249 л.с.) 271 415 10,19 

Ford Mondeo 2.3 244 420 7,13 

Hyundai Sonata 2.0 241 215 6,28 

Toyota Land Cruiser 150 295 040 8,97 

 

Искәрмәләр. 

Таблицада булмаган транспорт чаралары маркалары өчен двигатель 

егәрлеге һәм эш күләме, шулай ук 100 км узышка ягулык чыгымы буенча, 

таблицада күрсәтелгән транспорт чаралары аналоглары ысулын файдаланып, 

компенсацияләр күләме билгеләнә. 

 


