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Кайбыч муниципаль  районы ихтияҗларын кәнагатьләндерү өчен сатып 

алулар өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү һәм кабул 

итү тәртибенә, күрсәтелгән актлар эчтәлеге һәм аларны башкаруны тәэмин 

итүгә   таләпләр  

  

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1.  Кайбыч муниципаль  районы ихтияҗларын кәнагатьләндерү өчен 

товарлар, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә нормалаштыру кагыйдәләре  

Кайбыч   муниципаль  районы  бюджет  чараларын төп бүлүчеләр булган (алга 

таба  -   бюджет  чараларын бүлүчеләр) муниципаль  заказчылар тарафыннан 

сатып алу өлкәсендә турында хокукый актлар эшләү һәм кабул итү тәртибенә, 

күрсәтелгән актлар эчтәлеге һәм аларны башкаруны тәэмин итүгә   таләпләр 

билгели .   

1.2. Әлеге Кагыйдәләрдә түбәндәге  терминнар һәм төшенчәләр кулланыла: 

1.2.1. Сатып алулар өлкәсендәге хокукый акт    - сатып ала торган  аерым төр 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   (шул исәптән аларның мөмкин булган 

бәяләре)нә таләпләр һәм (яки)  җирле үзидарә органнары    функцияләрен  тәэмин 

итүгә чыгымнарны билгели торган хокукый акт.      

1.2.2. Заказчылар   -  2013елның 5 апрелендәге   44-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм 

муниципаль    ихтияҗларны кәнагатьләндерү өчен товарлар, хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында »  Федераль  законы 

нигезләмәләре тарала торган   Кайбыч муниципаль  районы җирле үзидарә 

органнары, муниципаль учреждениеләр .   

1.2.3. Соңгы кулланучылар – ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен, әгәр 

мондый ихтыяҗлар Россия Федерациясе канунчылыгы нигезендә муниципаль 

хезмәт күрсәтүләрне башкарганда муниципаль заказчылар функцияләрен үтәгәндә 

канәгатьләндерелсә, заказчылар товар, хезмәт, хезмәт күрсәтүне сатып алуны 

гамәлгә ашыра торган физик затлар.   

 

II. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар эшләүгә 

таләпләр.   

 



2.1. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү 

хокукый актлар эшләү өчен билгеләнгән кагыйдәләр нигезендә башкарыла. 

2.2. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү 

комиссия тарафыннан башкарыла.  Комиссия составы һәм аның эш тәртибе 

Кайбыч муниципаль  районы   администрациясе тарафыннан билгеләнә.   

Комиссия составына Кайбыч муниципаль  районы     заказчылары вәкилләре 

кертелә.   Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар эшләү 

махсус тәҗрибә, белем,   квалификация , шул исәптән фән , техника, сәнгать яки 

һөнәрләр өлкәсендә, таләп итсә,   комиссия   бу эшкә экспертлар, эксперт 

оешмаларны тартуга хокуклы. 

2.3. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар кабул итү 

проектын нигезләүче документлар комплекты,  үз эченәаңлатма язуын да ала, 

анда түбәндәгеләр булырга тиеш:  

Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт проекты эшләүче 

турында мәгълүматлар; 

Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар кабул итү 

проектын норматив нигезләү; 

Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар кабул итү 

проекты эшләү максаты һәм бурычлары; 

Хокукый акт проекты эшкәртмәсе юнәлдерелгән өлкәдә сатып алулар 

нормалары   механизмнары турында мәгълүматлар; 

Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар үтәлүне   

контрольләү тәртибе турында  мәгълүматлар; 

Эшләнгән хокукый актның башка норматив  хокукый актлар белән бәйләнеше 

турында мәгълүматлар; 

Башка мәгълүматлар (бюджет  чараларын төп бүлүче карамагында). 

2.4. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар  үз   

компетенцияләре чикләрендә һәм әлеге Кагыйдәләрне исәпкә алып,  Кайбыч 

муниципаль  районы Башкарма комитеты  тарафыннан раслана. 

2.5. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турындагы расланган  хокукый 

актлар , шулай ук   алдан расланган актларга кертелгән үзгәрешләр расланганнан 

соң 3 көн эчендә , 2013елның 5 апрелендәге   44-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм 

муниципаль ихтияҗларны кәнагатьләндерү өчен товарлар, хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында » Федераль  законының 19 

статьясы 6 өлеше нигезендә  сатып алулар өлкәсендәге бердәм  мәгълүмат 

системасында урнаштырылырга тиеш.      

2.6 Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар Кайбыч 

муниципаль  районы Башкарма комитеты  карары нигезендә үзгәртелергә тиеш 

булса, әлеге үзгәртүләр шушы Кагыйдәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.   

 

III. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актлар 

эчтәлегенә таләпләр.   

 

3.1. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт   Кайбыч 

муниципаль  районы   Заказчылары сатып ала торган аерым төр товарлар, эшләр, 



хезмәт күрсәтүләргә  таләпләрне үз эченә алырга тиеш.  Сатып алу өлкәсендә 

нормалаштыру турында хокукый акт   кабул ителә торган аерым төр товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр исемлеге Кайбыч муниципаль  районы Башкарма 

комитеты тарафыннан раслана.    

3.2. Сатып алына торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә таләпләр  

аларның саны, сыйфаты, куллану сыйфатлары һәм заказчылар ихтыяҗларын 

канәгатьләндерүче башка   характеристикаларга таләпләрне үз эченә ала.    

3.3.  Сатып алына торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр санын 

билгеләгәндә,  түбәндәгеләр исәпкә алынырга тиеш: 

Алдагы ике еллык чорда Кайбыч муниципаль  районы   Заказчылары 

тарафыннан (алар тәкъдиме белән) алынган  аналогик товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр саны; 

  Алдан алынган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр ихтыяҗларны 

канәгатьләндермәгән очракта, финанс елы башында планлаштырылганнан өстәмә 

сатып алу кирәклеге (кирәк булмавы) булу; 

Алдагы ике еллык чорда артык алынган  (алынмаган) товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр саны  факты; 

Соңгы кулланучыларның заказ бирелә торган товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр санын арттыруга (киметүгә) нигезләре булу; 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр санының запасын булдыру кирәклеге 

(кирәк булмавы)   (әгәр  товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә ихтыяҗ даими  

характерда булса һәм өстәмә сатып алу   процедуралары кешеләр саулыгына 

куркыныч тудырса,   җитештерү  процессын бозуга китерсә һ.б.). 

3.4. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт  товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр санына карата башка таләпләрне дә үз эченә алырга 

мөмкин.    

3.5. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт белән 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сыйфатына  карата таләпләр билгеләгәндә  , 

мондый таләпләр Кайбыч муниципаль  районы заказчылары ихтыяҗларын (алар 

тәкъдиме нигезендә)   конкрет товар , эшләр, хезмәт күрсәтүләрне алдагы ике елда 

куллану һәм киләсе чорга фаразлана торган җитештерү(функциональ ) 

ихтыяҗларын   анализлап  эш итәргә кирәк.   

3.6. Сатып алына торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сыйфатын  

билгеләгәндә,  түбәндәгеләр исәпкә алынырга тиеш:  

Алдагы ике еллык чорда Кайбыч муниципаль  районы   Заказчылары 

тарафыннан (алар тәкъдиме белән) алынган  аналогик товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сыйфаты  заказчыларның җитештерү(функциональ ) ихтыяҗларына 

туры килү һәм куллану дәрәҗәсе;     

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сыйфатына, кулану үзлекләренә һәм 

башка     характеристикаларына  сатып алу турындагы документация белән 

билгеләнгән товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сыйфаты , кулану үзлекләре  һәм 

башка    характеристикалары белән чагыштырганда  претензияләр булу (булмау), ; 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр базарында кулланучы ихтыяҗларына 

күбрәк туры килә торган,аналог буенча ихтыяҗларны канәгатьләндерерлек 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр булу (булмау),  шулай ук бәяләре ягыннан да 



элегрәк алынган  товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрдән артып китсә. Бу вакытта 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең аларны заказчы эшчәнлегендә куллануның  

максималь  эффектив  нәтиҗәлелеген тәэмин итү, ләкин  товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрдә аларны максатчан куллануны белән бәйле булмаган өстәмә 

сыйфатларга китерми торган  сыйфатлары исәпкә алынырга тиеш.     

3.7. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый актта   сатып 

алына торган  товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җавап бирергә тиешле  

норматив  хокукый  актларга сылтамалар булырга тиеш   (техник  регламент , 

милли  стандартлар, кагыйдәләр, нигезлә (стандартлар),  һ.б.   2002елның 27 

декабрендәге  184-ФЗ номерлы  « Техник көйләү турында ».Федераль  закон белән 

каралгандокументлар )   

3.8. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт белән 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сыйфатына башка таләпләр дә куелырга 

мөмкин.    

3.9. Сатып алына торган аерым товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

сыйфатына, куллану үзлекләренә һәм башка     характеристикаларына таләпләр 

билгеләгәндә,   аларның   товар  билгесе , хезмәт күрсәтү билгесе, фирма атамасы  

, патентлар, файдалы  модельләр, промышленных үрнәкләре, килеп чыгу урыны 

һәм җитештерү атамасына таләпләр куелырга тиеш түгел.   

3.10. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт  товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең мөмкин булган бәя чикләрен үз эченә алырга тиеш.    

3.11. Товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең мөмкин булган бәя чикләрен  

билгеләгәндә түбәндәгеләр кулланылырга мөмкин: 

  дәүләт статистик хисабы мәгълүматлары; 

  контрактлар реестры мәгълүматлары; 

җитештерүчеләр бәяләре турында мәгълүматлар; 

заказчыларның мөстәкыйль яки өченче затлар ярдәмендә базарны өйрәнүләре, 

базарны тикшерүләре  нәтиҗәләре; 

башка мәгълүмат чыганаклары. 

3.12. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт    заказчылар 

функцияләрен тәэмин итүгә норматив чыгымнарны үз эченә алырга мөмкин.   

3.13. Заказчылар функцияләрен тәэмин итүгә норматив чыгымнар заказчылар 

функцияләрен башкаруда катнашучы хезмәткәрләр саны , заказчылар функциялә-

рен башкаруга кирәк булган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең, номенкла-

турасы һәм саны белән билгеләнә . 

3.14.Заказчылар функцияләрен тәэмин итүгә норматив чыгымнар 

формалаштыру  заказчы чыгымнары күләме соңгы кулланучылар санына бәйле 

булган очракта,киләсе финанс елына планлаштырылган соңгы кулланучылар 

санын исәпкә алып гамәлгә ашырыла  

3.15. Сатып алу өлкәсендә нормалаштыру турында хокукый акт   әлеге актта 

күрсәтелгән таләпләрне үтәмәгән өчен вазыйфаи затларның җаваплылыгы 

турында нигезләмәне  үз эченә алырга тиеш. 

  

IV. Йомгаклау нигезләмәләре 
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4.1. Әлеге Тәртипне үтәмәгән очракта  заказчыларның вазыйфаи затлары  

Россия  Федерациясе канунчылыгы нигезендә җаваплы. 

4.2. 2013елның 5 апрелендәге   44-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль    

ихтияҗларны кәнагатьләндерү өчен товарлар, хезмәт күрсәтүләр сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында»  Федераль  законның19 статьясы 3 өлеше 

нигезендә  Россия  Федерациясе Хөкүмәте дәүләт һәм муниципаль    ихтияҗларны 

кәнагатьләндерү өчен товарлар, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә гомуми 

кагыйдәләрне (алга таба – нормалаштыруның гомуми кагыйдәләре) раслаганнан 

соң, һәм әлеге Кагыйдәләрне Россия  Федерациясе Хөкүмәте хокукый акты белән 

туры китергәнчегә кадәр , әлеге Кагыйдәләр нормалаштыруның гомуми 

кагыйдәләренә каршы килми торган өлешендә эшли. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Кайбыч                          

                                                                                                  

муниципаль районы  Башкарма                       

                                                                                                  

комитетының  2019нчы елның  

                                                                                                  

«16»нчы  маенда чыккан 221нче                             

                                                                                                  

номерлы  карарына Кушымта № 2 

 

 

Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

исемлеген төзү кагыйдәләре    

 

1. Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

исемлеге   (алга таба – Исемлек ) муниципаль    ихтияҗларны кәнагатьләндерү 

өчен  алына торган товарлар, хезмәт күрсәтүләрне билгеләү максатыннан 

формалаштырыла. Аларга карата товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сыйфатына, 

куллану үзлекләренә һәм башка     характеристикаларына таләпләр эшләнә. Бу  

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр Кайбыч    муниципаль районы заказчылары 

ихтияҗларын канәгатьләндерүне тәэмин итә, ләкин  кирәгеннән артык  

кулланучылар үзлекләре булган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуга 

китерми.   

2. Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

исемлеге  әлеге Кагыйдәләргә 1нче кушымта итеп бирелгән форма буенча 

раслана.   

3. Исемлек    "Товарлар", "Эшләр", "Хезмәт күрсәтүләр" төркемнәре буенча 

раслана һәм  түбәндәгеләрне үз эченә ала : 

Дәүләт һәм муниципаль ихтияҗларны канәгатьләндерү өчен кирәк булган 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең гомумрәсәй  классификаторлары һәм    

каталоглары коды;    

  товар , эш, хезмәт күрсәтү атамасы; 

товар , эш, хезмәт күрсәтүнең  функциональ билгеләнеше; 

сатып алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүгә таләпләр билгели торган 

куллану үзлекләр  (функциональ  характеристикалар )   параметрлары 

тасвирланышы; 

сатып алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүгә таләпләр билгели торган 

куллану үзлекләр  (функциональ  характеристикалар ) үлчәү берәмлекләре 

параметрлары тасвирланышы; 

сатып алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүгә таләпләр билгели торган  

җирле үзидарә органы атамасы.   

4. Кайбыч муниципаль  районы     заказчылары  мәҗбүри 

нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр исемлеген  әлеге 

Кагыйдәләргә таянып, мөстәкыйль раслыйлар (алга таба  - Ведомство  

исемлекләре). 



Ведомство  исемлекләре  белән муниципаль ихтияҗларны канәгатьләндерү 

өчен кирәк булган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең мәҗбүри 

нормалаштырылырга тиешле исемлегеннән тыш  товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр билгеләнә.   

5. Ведомство  исемлекләре  Товарлар", "Эшләр", "Хезмәт күрсәтүләр" 

төркемнәре буенча формалаштырыла һәм  түбәндәгеләрне үз эченә ала :   

Дәүләт һәм муниципаль ихтияҗларны канәгатьләндерү өчен кирәк булган 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең гомумрәсәй  классификаторлары һәм    

каталоглары коды;    

  товар , эш, хезмәт күрсәтү атамасы; 

товар , эш, хезмәт күрсәтүнең  функциональ билгеләнеше; 

сатып алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүгә таләпләр билгели торган 

куллану үзлекләр  (функциональ  характеристикалар )   параметрлары 

тасвирланышы; 

сатып алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүгә таләпләр билгели торган 

куллану үзлекләр  (функциональ  характеристикалар ) үлчәү берәмлекләре 

параметрлары тасвирланышы; 

сатып алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүгә таләпләр билгели торган  

җирле үзидарә органы атамасы 

6. Товар , эш, хезмәт күрсәтүләр Исемлек һәм Ведомство  исемлегенә 

түбәндәге очракларда кертелә: 

сатып алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүләрне заказчының   реаль  

ихтияҗлары белән бәйләү мөмкин түгел (авыр),   бу артыгын куллануга яки 

кулланып бетермәүгә китерә, үз чиратында бюджет чараларын нәтиҗәсез 

файдалану, заказчы эшчәнлеге сыйфатын киметүгә китерә; 

бер төрле товар , эш, хезмәт күрсәтүләр  бертөрле  төрле функциональ 

кулланылышлы булганда бәяләр дифференциациясенә китерүне тәэмин итүче 

куллану үзлекләренә ия булырга мөмкин; 

товар , эш, хезмәт күрсәтүләргә сорауны   стимуллаштырырга  (киметергә)   

һәм мондый  товар , эш, хезмәт күрсәтүләр базарын үстерергә   (тарайтырга) 

кирәк; 

заказчы эшчәнлеге нәтиҗәлелеген тәэмин итүгә кирәкле яңа    стандартлар 

кертергә кирәк; 

товар , эш, хезмәт күрсәтүләр  мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товар , 

эш, хезмәт күрсәтүләргә     комплиментар  яки аны алмаштыручы.   

7. Товар , эш, хезмәт күрсәтүләр атамалары  дәүләт һәм муниципаль 

ихтияҗлар өчен кирәкле , билгеләнгән тәртиптә расланган гомумрәсәй  

классификаторлары һәм    каталоглары  белән билгеләнә.   

8. Товар атамасында бердәнбер тәэмин итүчедән  сатып алу очрагыннан кала   

конкрет   товар җитештерүчене , конкрет  товарный билгесен күрсәтү тыела.    

9. Товар , эш, хезмәт күрсәтүләр нең функциональ  таләпләре тиешле  товар , 

эш, хезмәт күрсәтүләрне куллану максатлары һәм шартлары белән билгеләнә.  Бер 

атамадагы    товар ,   , эш, хезмәт күрсәтүләргә берничә      функциональ 

кулланылыш күрсәтелергә мөмкин  , әгәр нормалаштырылырга тиешле товар , эш, 

хезмәт күрсәтүләр  нормалаштырылырга тиешле товар , эш, хезмәт күрсәтүләр 



классификаторы һәм  каталогындагы  бер класска, подкласска, төркемгә, 

төркемчәгә, төргә, категориягә , подкатегориягә  караса, ләкин    функциональ 

кулланылышы белән аерылып,    заказчының төрле ихтияҗларын канәгатьләндерү 

өчен кирәк булса. 

10.   Алына торган   товар , эш, хезмәт күрсәтүләргә куела торган таләпләрне 

билгеләүче   товар , эш, хезмәт күрсәтүләрнең кулланылыш үзлекләрен 

билгеләүче  параметрларга,   (функциональ  характеристикалар),      сан (күләм), 

сыйфат һәм башка    нормалаштырылырга тиешле товар , эш, хезмәт 

күрсәтүләрнең кулланылыш үзлекләре характеристикалары керә    (бәя, күләм яки 

сан  , мәйдан, егәрлек, куллану  срогы һ.б.). 

11.   Алына торган   товар , эш, хезмәт күрсәтүләргә куела торган таләпләрне 

билгеләүче   товар , эш, хезмәт күрсәтүләрнең  үлчәү берәмлекләрен  билгеләүче  

параметрлар    (функциональ  характеристикалар),      абсолют   яки уртача 

зурлыклар  (10 000 халыкка,   1 муниципаль  функция яки   хезмәт күрсәтү , 

административ   процедура, административ  гамәл, өлкә (функциональ) органы, 

муниципаль  хезмәткәр, бина мәйданы квадрат  метры, транспорт  чарасы, 

җайланма берәмлеге һ.б.) белән билгеләнә. 

12. Ведомство исемлеге  әлеге Кагыйдәләргә    кушымтадагы форма буенча 

тутырыла. 

13. Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр Исемлеген һәм мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр Ведомство исемлеген билгеләүче  хокукый акт 

проектлары һәм  расланган   хокукый актлар, бердәм мәгълүмат системасында 

урнаштырылырга тиеш.   

14. Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр исемлеге,  мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр Ведомство исемлеге түбәндәге очракларда яңадан каралырга 

тиеш: 

Аерым бер   товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрдә заказчының ихтияҗ күләме 

үзгәрүне билгели торган  белән   Ведомство исемлеге   норматив  хокукый  актлар, 

башка  документларга үзгәрешләр кертү  ; 

Базарларда сатыла торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең  

структурасы һәм  куллану үзлекләре характеристикалары    (функциональ  

характеристикалары) үзгәрү  (җитештерү  модернизациясе нәтиҗәсендә  , яңа  

стандартлар һәм    техник   регламентлар, техник таләпләр һ.б. ); 

заказчының ихтияҗларын канәгатьләндерүдә нәтиҗәлерәк (азрак чыгымнар 

белән) яңа товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр барлыкка килү; 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр барлыка килү һәм үсешенә китерә торган 

аерым технология, товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә дәүләт ихтияҗы 

стимуллаштыру (чикләү) сәясәтен тормышка ашыру турында карар кабул итү. 

 

 

 

 



 

Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

исемлеген төзү кагыйдәләренә 

Кушымта  1 

 

Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

исемлеге формасы 

 

 

 

      Код Товар, эш, 

хезмәт күрсәтү  

атамасы   

Товар , эш , 

хезмәт 

күрсәтүнең      

функциональ  

кулланылышы 

Товар , эш , хез-

мәт күрсәтү  нең 

куллану үзлек-

ләрен   характер-

лаучы пара-

метрлар,   (функ-

циональ  характе-

ристикалар),шула

р буенча алына 

торган товар , эш 

, хезмәт 

күрсәтүләргә 

таләпләр  куела 

Үлчәү 

берәмле

ге  

Алына торган 

товар , эш , 

хезмәт 

күрсәтүләргә 

таләпләр 

раслаучы дәүләт 

хакимияте 

органы   (җирле 

үзидарә органы)   

1 2 3 4 5 6 

I. Товарлар     

      

II. Эшләр     

      

III. Хезмәт 

күрсәтүләр 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

исемлеген төзү кагыйдәләренә 

Кушымта  1 

    Мәҗбүри нормалаштырылырга тиешле товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр Ведомство исемлеге  формасы 

____________________________________________ 

( муниципаль  заказчы  атамасы) 

     Код Товар , эш , хезмәт 

күрсәтү  атамасы   

Товар , эш , 

хезмәт 

күрсәтүнең      

функциональ  

кулланылышы 

Товар , эш , хезмәт күрсәтү  

нең куллану үзлекләрен   

характерлаучы параметрлар,   

(функциональ  характе-

ристикалар),шулар буенча 

алына торган товар , эш , 

хезмәт күрсәтүләргә 

таләпләр  куела 

Үлчәү 

берәмлеге 

1 2 3 4 5 

I. Товарлар    

     

II. эшләр    

     

III. хезмәт күрсәтүләр    

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Кайбыч                          

                                                                                                  муниципаль районы  Башкарма                       

                                                                                                  комитетының  2019нчы елның  

                                                                                                  «16»нчы  маенда чыккан 221нче                             

                                                                                                  номерлы  карарына Кушымта № 3 

 

  

Кайбыч муниципаль районы заказчиклары сатып ала торган  аерым төр 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   (шул исәптән аларның мөмкин 

булган бәяләре)  таләпләр  һәм (яки) күрсәтелгән заказчылар функцияләрен 

тәэмин итүгә норматив  чыгымнар 
1. Әлеге Таләп   аерым төр товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   (шул 

исәптән аларның мөмкин булган бәяләре)  таләпләр  һәм (яки) күрсәтелгән 

заказчылар функцияләрен тәэмин итүгә норматив  чыгымнарны билгели (алга 

таба  - алына торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   таләпләр). 

2. Алына торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   таләпләр дигәндә, 

Кайбыч    муниципаль районы заказчыларының  муниципаль ихтияҗларын   

тәэмин итә торган, ләкин  кирәгеннән артык  кулланучылар үзлекләре булган 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуга китермәүче  товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрнең саны һәм сыйфатына, куллану үзлекләре һәм башка   

характеристикаларына расланган таләпләр аңлашыла.   

3. Алына торган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   таләпләр әлеге 

Таләпләргә Кушымта итеп бирелә торган форма нигезендә раслана.   

4. Алына торган   товар , эш, хезмәт күрсәтүләр санына (күләменә ) куела 

торган таләпләрне  уртача зурлыклар  (10 000 халыкка,   1 муниципаль  функция 

яки   хезмәт күрсәтү , административ   процедура, административ  гамәл, өлкә 

(функциональ) органы, муниципаль  хезмәткәр, бина мәйданы квадрат  метры, 

транспорт  чарасы, җайланма берәмлеге һ.б.) белән билгеләнә. 

5.   Товар , эш, хезмәт күрсәтүләр сыйфатына һәм аның куллану үзлекләренә 

(функциональ  характеристикаларына) таләпләр товар , эш, хезмәт күрсәтүләрнең 

файдалылыгын,  учреждениенең конкрет ихтияҗын канәгатьләндерү сәләтен 

муниципаль ихтияҗлар өчен алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүләр санына 

үлчәүче сан һәм сыйфат күрсәткечләре белән билгеләнә. Товар , эш, хезмәт 

күрсәтүләр сыйфатына һәм аның куллану үзлекләренә (функциональ  

характеристикаларына) таләпләр аларның   товар  билгесе , хезмәт күрсәтү 

билгесе, фирма атамасы  , патентлар, файдалы  модельләр, промышленных 

үрнәкләре, килеп чыгу урыны һәм җитештерү атамасына таләпләр куерга тиеш 

түгел.    

 6. Товар , эш, хезмәт күрсәтүләрнең  башка  характеристикаларына таләпләр 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

Товар , эш, хезмәт күрсәтүләрнең  бәясенә абсолют  акча  зурлыгы белән 

билгеләнә торган таләпләр    (транспорт берәмлеге бәясе,   квадрат  метр  мәйдан 

төзү бәясе һ.б.) яки чагыштырма зурлыкта  (товар , эш, хезмәт күрсәтүләр сатып 

алуга заказчының акчалата өлеше керү     һ.б.); 



Кайбер эшләрне башкаруга, хезмәт күрсәтүгә кирәкле  ресурсларның 

чагыштырмача  күләме һәм бәясенә таләпләр   ( автотранспорт  чараларының 

ремонт эшендә норма-сәг чагыштырмача бәясе, эксперт  эшләрдә кеше-сәг 

чагыштырмача бәясе ); 

  товарны китерү  , эшне башкару, хезмәт күрсәтү срогы  (периоды) (   

товарның куллану срогы, эш, хезмәт күрсәтүләрнең  нәтиҗәсе  , товарларны 

куллану, эш, хезмәт күрсәтүләрнең  нәтиҗәсе  (көн, ай, ел һ.б.) вакыт зурлыгы 

белән билгеләнә ;        

  абсолют акча һәм чагыштырма зурлыкларда билгеләнә торган товар 

эксплуатациясенә чыгымнар;    

абсолют акча һәм чагыштырма зурлыкларда билгеләнә торган расходы на    

товарны техник тәэмин итү чыгымнары; 

көн, ай, ел саны белән күрсәтелә торган товар , эш, хезмәт күрсәтүләр 

сыйфатына бирелүче гарантия; 

абсолют акча һәм чагыштырма зурлыкларда билгеләнә торган    гарантияләр 

күләме   сыйфатсыз товар , эш, хезмәт күрсәтүләр бирелгән очракта чыгымнарны 

каплау юлы белән гарантия тарала торган  элементлар исемлеге белән; 

башка таләпләр. 

7. Кайбыч    муниципаль районы заказчылары ала торган товар , эш, хезмәт 

күрсәтүләргә таләпләр  ,   әлеге учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә торган 

хезмәтләргә расланган норматив чыгымнарны  истә тотарга тиеш, шул исәптән, ( 

муниципаль  учреждениеләр мөлкәтен тотуга һәм аларга муниципаль  хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнарны да. 

Муниципаль  учреждениеләрнең муниципаль  хезмәт күрсәтүгә расланган 

норматив чыгымнары   һәм    муниципаль  учреждениеләр мөлкәтен тотуга 

норматив  чыгымнар(шул исәптән товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең   

чагыштырмача бәяләрен), аерым төр товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   

билгеләнә торган таләпләрне һәм заказчы функцияләрен тәэмин итүче  норматив 

чыгымнарны  исәпкә алып, яңадан каралырга тиеш.      

8. Кайбыч    муниципаль районы заказчылары ала торган товар , эш, хезмәт 

күрсәтүләргә таләпләр  ,   аерым төр  товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   

таләпләрне регламентлаучы норматив  хокукый  актлар таләпләрен, техник   

регла-мент ,  стандартлар, административ регламентлар һәм  муниципаль  

хезмәтләр  стандартларын һ.б. документларны истә тотып, муниципаль  

заказчылар фактик һәм  норматив ихтияҗлары анализы нигезендә билгеләнә.        

9. Кайбыч    муниципаль районы заказчыларының нормалаштырылырга 

тиешле аерым төр товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләргә ихтияҗы  анализы   , бу 

заказчыларның эшчәнлек эчтәлеген һәм сәләтләрен өйрәнү юлы белән башкарыла   

(башкарыла торган  функция, процедура,   күрсәтелә торган  муниципаль хезмәт  , 

эш анализы). Бу  муниципаль  функцияләр башкаруны тәэмин итү өчен , шул 

исәптән конкрет  ресурска  (товар , эш, хезмәт күрсәтү) ихтияҗны исәпкә алып,  

Кайбыч    муниципаль районы муниципаль  программалары белән каралаган 

чараларны тормышка ашыру өчен   башкарыла.    

10.     Ресурсларга ихтияҗны билгеләү (товар, эш, хезмәт күрсәтү)   норматив , 

структур  һәм эксперт  методлар кулланып тормышка ашырыла. 



11. Норматив  метод   норматив  хокукый актлар белән расланган таләпләр 

булган очракта кулланыла.  . 

12. Норматив  хокукый актлар белән расланган таләпләр булмаган очракта,   

структур  һәм (яки) эксперт  метод кулланыла. 

13.   Структур  метод кулланганда  нормалаштырылырга тиешле   товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр исемлеге  , сан, сыйфат, куллану үзлекләре 

(функциональ  характеристикаларга) параметрларына таләпләр   муниципаль  

ихтияҗларны  канәгатьләндерү өчен товар, эш, хезмәт күрсәтү сатып алулар 

практикасыннан чыгып, оптимальләштерү һәм   рациональләштерүне исәпкә 

алып, муниципаль  ихтияҗларны  канәгатьләндерү һәм тәэмин итүне  өчен 

билгеләнә.       

14.   Эксперт  метод  кулланганда сан, сыйфат, куллану үзлекләре 

(функциональ  характеристикаларга) параметрларына таләпләр  муниципаль  

ихтияҗларны  канәгатьләндерү    өчен  кирәк таләпләрне  эксперт  бәяләү аркылы 

тормышка ашырыла.   

Эксперт  бәяләүне гамәлгә ашыру өчен   бәйсез  эксперт  оешмалар (шәхси 

затлар), үз  компетенцияләре чикләрендә дәүләт хакимияте   органнары 

белгечләре, җирле үзидарә органнары белгечләре  һәм, специалисты федераль 

дәүләт учреждениеләре,    Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 

учреждениеләре белгечләре  , муниципаль  учреждениеләр  һәм шул профильдәге 

дәүләти булмаган  организацияләр  чакырыла ала . 

15.   Ресурсларда ихтияҗ   (товар, эш, хезмәт күрсәтү)   Кайбыч    муниципаль 

районы заказчыларының эшчәнлеген       оптимизацияләү чараларын,    бюджет 

чыгымнары нәтиҗәлелеген арттыру программалары(чаралар) ,   энергетик 

нәтиҗәлелекне тәэмин итү, әйләнә-тирәгә зыян китерүне киметү   исәпкә алып   

билгеләнә. 

16. Алына торган товар , эш, хезмәт күрсәтүләргә таләпләр түбәндәге 

очракларда яңадан карала: 

  учреждение ихтияҗлары структуралары һәм күләме үзгәрү белән бәйле 

рәвештә аерым товар , эш, хезмәт күрсәтүләр күләмен билгеләүче норматив  

хокукый актларга үзгәрешләр кертү ; 

базарда тәкъдим ителә торган товар , эш, хезмәт күрсәтүләрнең    структурасы 

һәм куллану үзлекләре характеристикалары (функциональ  характеристикалар) 

үзгәрү       (җитештерүне  модернизацияләү , яңа стандартлар кертү  һәм  техник   

регламентлар , техник таләпләр  һ.б.); 

Кайбыч    муниципаль районы заказчылары  ихтияҗларын азрак чыгымнар 

белән канәгатьләндерерлек яңа  товар , эш, хезмәт күрсәтүләр барлыкка килү  ; 

  аерым  технологияләр, товар , эш, хезмәт күрсәтүләрне стимуллаштыру  

(чикләү) сәясәтен гамәлгә ашыру турында карар кабул итү. 

17. Кайбыч    муниципаль районы заказчылары  ала торган товар , эш, хезмәт 

күрсәтүләргә таләпләр билгеләүче хокукый актларга үзгәрешләр кертү   әлеге 

хокукый актларны раслау тәртибендә күрсәтелгәнчә башкарыла.    

18. Ала торган товар , эш, хезмәт күрсәтүләргә таләпләр билгеләүче хокукый 

актлар бердәм мәгълүматый    системага урнаштырылырга тиеш. 

 



Кайбыч муниципаль районы заказчиклары сатып ала торган  аерым төр товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләргә   (шул исәптән аларның мөмкин булган бәяләре)  

таләпләр  һәм (яки) күрсәтелгән заказчылар функцияләрен тәэмин итүгә норматив  

чыгымнарына  

Кушымта 

 

 Муниципаль  ихтияҗларны тәэмин итүче аерым төр төр товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләргә таләпләр формасы 

 

 

    Товар , эш , хезмәт күрсәтү  атамасы    

ОКПД коды  

Функциональ билгеләнеше  

  Товар , эш , хезмәт күрсәтүнең куллану үзлекләрен   характер-

лаучы параметрлар,   (функциональ  характеристикалар), шулар 

буенча алына торган товар , эш , хезмәт күрсәтүләргә таләпләр  

куела 
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