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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органнарына һәм 

аларның ведомство буйсынуындагы 

учреждениеләренә хезмәт күрсәтә торган 

транспорт чараларының норматив саны, 

үткән юлы һәм аларны агымдагы карап 

тоту чыгымнары һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 

кайбер актлары үз көчен югалткан дип 

санау турында» 2018 ел, 1 декабрь,              

1073 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: : 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм аларның ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләренә хезмәт күрсәтә торган транспорт чараларының 

норматив саны, үткән юлы һәм аларны агымдагы карап тоту чыгымнары һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2018 ел, 1 декабрь, 1073 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 7 март, 165 нче карары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт 
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чаралары белән тәэмин ителеш нормативларында (иң чик санында) һәм транспорт 
чараларының норматив буенча үткән юлында: 

1 нче таблицаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

өчен транспорт чаралары белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм 

транспорт чараларының норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру 

һәм элемтә министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен 

транспорт чаралары белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм 

транспорт чараларының норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Мәдәният 

министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт 

чаралары белән тәэмин ителеш нормативларында (иң чик санында) һәм транспорт 

чараларының норматив буенча үткән юлында: 

3 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. «Казан Кремле» 

дәүләт тарих-

архитектура 

һәм сәнгать 

музей-

тыюлыгы» 

дәүләт бюджет 

учреждение 

  2 автобус 17 010 70 

3 җиңел автомобиль 32 805 135 

1 микроавтобус/фургон 17 010 70 

1 йөк автомобиле 17 010 70»; 

 

6 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«6. «Болгар дәүләт 

тарих-археоло-

гия музей-тыю-

лыгы» 

Татарстан 

Республикасы 

дәүләт бюджет 

мәдәният 

учреждениесе 

  1 җиңел автомобиль 26 730 110 

2 автобус 17 010 70 

7 микроавтобус/фургон 17 010 70»; 

 

12 нче һәм 13 нче пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«12. «В.И.Качалов 

исемендәге 

  2 автобус 32 805 135 

2 җиңел автомобиль 26 730 110 
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Казан академия 

рус Зур драма 

театры» 

Татарстан 

Республикасы 

дәүләт бюджет 

мәдәният 

учреждениесе 

3 микроавтобус/фургон 32 805 135 

1 йөк автомобиле 26 730 110 

13. «Галиәскәр 

Камал 

исемендәге 

Татар дәүләт 

академия 

театры» дәүләт 

бюджет 

учреждениесе 

  1 автобус 32 805 135 

5 җиңел автомобиль 26 730 110 

2 микроавтобус/фургон 32 805 135 

1 йөк автомобиле 26 730 110»; 

 

15 нче һәм 16 нчы пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«15. «Казан дәүләт 

яшь тамашачы 

театры» дәүләт 

бюджет 

учреждениесе 

  1 автобус 32 805 135 

1 җиңел автомобиль 26 730 110 

2 микроавтобус/фургон 32 805 135 

1 йөк автомобиле 26 730 110 

16. «Әлмәт Татар 

дәүләт драма 

театры» 

Татарстан 

Республикасы 

дәүләт автоном 

мәдәният 

учреждениесе 

  2 автобус 26 730 110 

1 җиңел автомобиль 26 730 110 

1 йөк автомобиле 17 010 70»; 

 

21 нче һәм 22 нче пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«21. «Сабир 

Өметбаев 

исемендәге 

Минзәлә татар 

дәүләт драма 

театры» 

Татарстан 

Республикасы 

дәүләт автоном 

мәдәният 

  2 автобус 26 730 110 

2 җиңел автомобиль 26 730 110 

1 микроавтобус/фургон 26 730 110 

1 йөк автомобиле 17 010 70 
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учреждениесе 

22. «Яр Чаллы 

дәүләт татар 

драма театры» 

Татарстан 

Республикасы 

дәүләт автоном 

мәдәният 

учреждениесе 

  1 автобус 26 730 110 

2 җиңел автомобиль 26 730 110 

1 микроавтобус/фургон 26 730 110 

1 йөк автомобиле 17 010 70»; 

 

29 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«29. «Татаркино» 

Татарстан Рес-

публикасы 

дәүләт бюджет 

мәдәният 

учреждениесе 

  7 җиңел автомобиль 26 730 110 

2 микроавтобус/фургон 17 010 70»; 

 

32 нче һәм 33 нче пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«32. «Казан дәүләт 

циркы» дәүләт 

автоном мәдәният 

учреждениесе 

  1 микроавтобус/фургон 32 805 135 

1 җиңел автомобиль 26 730 110 

1 йөк автомобиле 26 730 110 

33. «Габдулла Тукай 

исемендәге Татар 

дәүләт 

филормониясе» 

Татарстан 

Республикасының 

дәүләт бюджет 

мәдәният 

учреждениесе 

  2 җиңел автомобиль 26 730 110 

1 микроавтобус/фургон 26 730 110 

2 автобус 26 730 110»; 

 

45 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«45. Урта һөнәри 

белем бирүче 

«Казан халык 

сәнгать һөнәрләре 

техникумы» 

дәүләт бюджет 

һөнәри белем 

  2 җиңел 

автомобиль 

26 730 110»; 
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бирү 

учреждениесе 

 

47 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«47. Урта һөнәри 

белем бирүче 

«Алабуга 

мәдәният һәм 

сәнгать 

көллияте» 

дәүләт автоном 

мәгариф учреж-

дениесе 

  1 җиңел автомобиль 26 730 110 

  1 микроавтобус/фургон 17 010 70 

  1 автобус 17 010 70»; 

 

52 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«52. «Яр Чаллы 

сәнгать 

көллияте» 

дәүләт автоном 

һөнәри белем 

бирү 

учреждениесе 

  

  1 җиңел автомобиль 26 730 110 

  1 микроавтобус/фургон 17 010 70»; 

 

түбәндәге эчтәлекле 53 нче пункт өстәргә: 

 

«53. «Салават» яшьләр 

үзәге дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

  1 автобус 17 010 70»; 

 

«Барлыгы» юлында «171» саннарын «190» саннарына алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт 

чаралары белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт 

чараларының норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы 

һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт чаралары белән 

тәэмин ителеш нормативларында (иң чик санында) һәм транспорт чараларының 

норматив буенча үткән юлында: 
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9 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«9. «Казан олимпия 

резервы 

училищесы» 

дәүләт бюджет 

һөнәри белем 

бирү 

учреждениесе  

  1 җиңел автомобиль 17 010 70 

2 автобусы 17 010 70 

2 йөк автомобиле 12 150 50 

3 микроавтобус/фургон 17 010 70»; 

 

«Барлыгы» юлында «74» саннарын «75» саннарына алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт 

чаралары белән тәэмин ителеш нормативларында (иң чик санында) һәм транспорт 

чараларының норматив буенча үткән юлында: 

3 нче пунктны түбәнддге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. «Волга» яшьләр 

үзәге» дәүләт 

автоном 

учреждениесе  

  2 җиңел автомобиль 26 730 110 

2 микроавтобус/фургон 41 310 170»; 

 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә 

министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт 

чаралары белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт 

чараларының норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен 

транспорт чаралары белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм 

транспорт чараларының норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы һәм аның ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт чаралары белән тәэмин ителеш 

нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт чараларының норматив буенча үткән 

юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен 

транспорт чаралары белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм 

транспорт чараларының норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы һәм аның ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт чаралары белән тәэмин ителеш 
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нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт чараларының норматив буенча үткән 

юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Икътисад 

министрлыгы һәм аның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт 

чаралары белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт 

чараларының норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт комитетлары 

һәм аларның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт чаралары 

белән тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт чараларының 

норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы ведомстволары һәм 

аларның ведомство буйсынуындагы учреждениеләр өчен транспорт чаралары белән 

тәэмин ителеш нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт чараларының 

норматив буенча үткән юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

каршындагы оешмалар өчен транспорт чаралары белән тәэмин ителеш 

нормативларын (иң чик санын) һәм транспорт чараларының норматив буенча үткән 

юлын (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарына хезмәт күрсәтә торган транспорт чараларын агымдагы карап тотуга 

норматив еллык чыгымнарда: 

«Җиңел автомобиль», «Микроавтобус/фургон», «Махсус санитария 

транспорты», «Автобус», «Йөк автомобиле» сүзләрен төшереп калдырырга; 

искәрмәләрнең 4 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Хуҗалык 

идарәсе» дәүләт бюджет учреждениесе, «Матди тәэмин итү идарәсе» дәүләт бюджет 

учреждениесе тарафыннан дәүләт йөкләмәсен формалаштыруда һәм финанслар 

белән тәэмин итүдә кулланыла торган транспорт чаралары өчен 1,14 арттыру 

коэффициенты кулланыла.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарына һәм аларның ведомство буйсынуындагы учреждениеләргә хезмәт 

күрсәтә торган транспорт чараларын машина йөртүчесез файдаланганда агымдагы 

карап тотуга норматив еллык чыгымнарда: 

«Җиңел автомобиль» сүзен төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 

 

«Fiat Ducato 61 230 6,50 

Ford Transit 61 480 8,05 

Mercedes-Benz Sprinter (129 л.с.) 61 680 10,28 

Mercedes-Benz Sprinter (150 л.с.) 62 730 10,28 

Mercedes-Benz Sprinter (258 л.с.) 81 030 8,99 

Toyota Hi Ace 2.7 62 830 8,06 

Volkswagen 7HC Multivan (180 л.с.) 64 230 6,11 
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Volkswagen 7HC Multivan (235 л.с.) 78 730 9,23 

Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro 60 330 6,22 

Volkswagen Multivan 2.8 75 630 8,81 

ГАЗ 22171  61 230 7,45 

ГАЗ 32213  61 430 9,79 

УАЗ 220695-04  61 630 10,25 

УАЗ 3909  61 630 10,74 

УАЗ 39623 61 630 10,74 

Мотоцикл 41 980 2,75»; 

 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарына һәм аларның ведомство буйсынуындагы учреждениеләргә хезмәт 

күрсәтә торган транспорт чараларын агымдагы карап тотуга норматив еллык 

чыгымнарны исәпләп чыгару тәртибендә: 

2 нче пунктның алтынчы абзацында «һәм автомобиль ремонты» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 

5 нче пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Хуҗалык 

идарәсе» дәүләт бюджет учреждениесе, «Матди тәэмин итү идарәсе» дәүләт бюджет 

учреждениесе тарафыннан дәүләт йөкләмәсен формалаштыруда һәм финанслар 

белән тәэмин итүдә кулланыла торган транспорт чаралары өчен 1,14 арттыру 

коэффициенты кулланыла.». 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрен хезмәт урынында 

файдаланыла торган җиңел автомобильләр белән тәэмин итү чыгымнарын 

оптимальләштерү чаралары турында» 2017 ел, 18 декабрь, 1007 нче карары үз көчен 

югалткан дип санарга.  

3. Бу карарның гамәле 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.  

 

 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан                   А.В.Песошин 

                                                                   



 


