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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган оешмаларга транспорт чараларын агымдагы 

карап тотуга чыгымнар һәм норматив саны турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын куллануның 

нәтиҗәлелеген, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм аларга караган оешмаларга 

транспорт чараларын агымдагы карап тотуга чыгымнар һәм норматив саны 

турында» 2018 ел, 1 декабрь, 1073 нче карары нигезендә аларны тоту 

чыгымнарын, арттыру максатларында Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм 

аларга караган учреждениеләр тарафыннан транспорт чараларын агымдагы 

карап тотуга чыгымнар һәм норматив саны турында» 2018 ел, 1 декабрь, 1073 

нче карарына үзгәрешләр кертү хакында 2010 ел, 7 март, 165 нче карары 

нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты карар бирә: 

1. Кушымта итеп бирелә торган: 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары өчен тәүлеклек пробег 

нормативын;  

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләр тарафыннан хезмәт күрсәтүче 

транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнарын; 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләрдән машина йөртүчеләрдән 

башка файдаланганда транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив 

еллык чыгымнарын; 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары һәм аларга караган учреждениеләр тарафыннан хезмәт җиңел 



транспорт чараларын файдаланмаган очракта транспорт хезмәтләре күрсәтүгә 

киткән чыгымнарны норматив еллык компенсацияләүнең бердәм күләмен; 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләрләргә хезмәт күрсәтүче 

транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнарны 

исәпләү тәртибен; 

 Хезмәт җиңел транспорт чараларын агымдагы карап тотуга чыгымнарны 

исәпкә алу тәртибе турында нигезләмәсен расларга. 

2.Түбәндәге: 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына һәм аларга караган учреждениеләр хезмәт күрсәтә торган 

транспорт чараларын (мотоциклларны, җиңел автомобильләр, автобусларны, 

микроавтобусларны, фургоннарны, йөк автомобильләрен) карап тотуга 

норматив күрсәткеч, норматив пробег һәм чыгымнар әлеге карарның 1 

пунктында күрсәтелгән нормативлардан артмаган күләмдә билгеләнә;  

 әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән нормативларны куллану чоры 

календарь елы булып тора;  

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларының норматив пробегы һәм 

әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән учреждениеләр транспорт чарасы 

берәмлегенә билгеләнә; 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының җирле үзидарә 

органнарына һәм әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән учреждениеләр 

хезмәт күрсәтә торган транспорт чараларын (мотоцикллар, җиңел 

автомобильләр, автобуслар, микроавтобуслар, фургоннар, йөк автомобильләре) 

карап тотуга норматив сан, норматив пробег һәм чыгымнар Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районының җирле үзидарә органнары һәм 

аның ведомствосындагы учреждениеләр тарафыннан үтәлергә тиеш, шуңа 

карамастан, транспорт чаралары балансында булу-булмауга карамастан, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының җирле үзидарә 

органнары һәм аның ведомствосындагы учреждениеләр тарафыннан үтәлергә 

тиеш, арендага алынган яки башка ысул белән куллануга кабул ителгән;  

 әлеге карарда транспорт чаралары каралган хезмәт күрсәтү өчен 

билгеләнгән вазыйфаи затлар яки учреждениеләр билгеләнгән нормативлардан 

артмаска тиеш;  

 җирле үзидарә органы яки аңа караган учреждение орган җитәкчесе 

карары буенча норматив чыгымнарны һәм әлеге органга яки аңа караган 

учреждениегә хезмәт күрсәтүче автомобильләр арасында норматив узышны 

билгеләнгән нормативлар чикләрендә яңадан бүләргә мөмкин;  

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының җирле үзидарә 

органнары һәм аның ведомствосындагы учреждениеләр җитәкчеләре транспорт 

чаралары суммар норматив еллык йөгереш вакытыннан алда эшләп чыгарган, 

шул исәптән аларны тиешенчә кулланмау сәбәпле, үзләренең акчалары 

хисабына өстәмә чыгымнар түлиләр дип куярга.  

 3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары җитәкчеләренә, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 



җирле үзидарә органнары ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

җитәкчеләренә транспорт чараларын карап тотуга Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органнарына файдалануга 

тапшырылган транспорт чараларының фактта булуыннан чыгып, транспорт 

чараларын тотуны гамәлгә ашырырга Питрәч муниципаль районы бюджеты 

акчаларын тотуны гамәлгә ашырырга, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы бюджетының тиешле финанс елына һәм план чорына 

җыелма бюджет язмасында бюджет акчаларының тиешле баш бүлүчегә 

каралган норматив чыгымнар һәм бюджет ассигнованиеләре күләме чикләрендә. 

 4. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына тиешле норматив чыгымнарны, нормативларны, әлеге карарны 

исәпкә алып компенсациянең чик күләмнәрен билгели торган карарлар кабул 

итәргә тәкъдим итәргә. 

 5. Әлеге карар 2019 елның 1 маеннан үз көченә керә дип билгеләргә. 

       7. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес 

буенча http://pravo.tatarstan.ru һәм Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә). 

        8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

       

 

 

 

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                А. В. Хәбибуллин 
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