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КАРАР 

 

Анатыш авылы, 2019 елның 13 июне № 15 

  

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын 

агымдагы тотуга чыгымнарны компенсацияләү күләмен, норматив еллык 

чыгымнарны, тәүлеклеклек йөгерү нормативларын исәпләү тәртибен раслау 

турында. 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларыннан 

файдалануның нәтиҗәлелеген арттыру, шулай ук аларны карап тоту 

чыгымнары максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм 

аның карамагындагы учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт 

чараларының норматив саны, пробегасы һәм агымдагы тотуга чыгымнар 

турында " 2018 елның 1 декабрендәге 1073 номерлы карары нигезендә 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтә торган, һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының аерым актларының үз көчләрен 

югалтуын тану турында» 2019 елның 7 мартындагы 165 номерлы карары, 

«Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм аның 

карамагындагы учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт чараларының 

норматив саны, пробегасы һәм агымдагы карап тоту чыгымнары турында 

«2018 елның 1 декабрендәге 1073 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының аерым актларының үз көчләрен 



югалтуын тану хакында"», Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Уставы: 

 

 Расларга кушымта: 

          Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш 

авыл җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары 

өчен узыш нормативлары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын 

агымдагы тотуга норматив еллык чыгымнарны исәпләү тәртибе; 

Шәхси транспортны хезмәт максатларында файдаланган өчен компенсация 

турында нигезләмә; 

          Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш 

авыл җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын 

агымдагы тотуга норматив еллык чыгымнар; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын 

йөртүчесез файдаланганда агымдагы еллык норматив чыгымнар. 

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

көченә керә дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында 

урнаштырырга, түбәндәге адреслар буенча урнаштырырга:  

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

   -Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге адрес буенча: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Анатыш авыл җирлеге башлыгы 

Балык Бистәсе муниципаль районы                    К. К. Җамалиев 

 

 

 

 

 

 

  



Кушымта № 1 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

 муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының  

13.06.2019 ел № 15 карарына карата 

 

Транспорт чаралары өчен узыш нормативлары, Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

 

 
№ 

п/п 

Беркетелгән вазыйфаның 

исеме  

хезмәт транспорт чарасы 

Командировка 

йөрүләрен исәпкә алып 

(кирәк булган очракта), 

елга км транспорт 

чараларының норматив 

йөгереше 

Тәүлегенә км, 

командировкаларн

ы исәпкә алып 

(кирәк булган 

очракта), транспорт 

чараларының 

норматив йөгереше 
 

1 2 3 4 

1. Татарстан 

Республикасының 

Балык Бистәсе 

муниципаль районы 

Анатыш авыл 

җирлеге башлыгы 

17 010 70 

2. Татарстан 

Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль 

районы Балык 

Бистәсе шәһәр 

җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе 

һәм 

13 365 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кушымта № 2 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы Анатыш авыл  

җирлеге Башкарма комитетының  

13.06.2019 ел № 15 карарына карата 

 

Тәртип 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын 

агымдагы тотуга норматив еллык чыгымнарны хисаплап чыгару тәртибе 

турында 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына (алга таба-Анатыш авыл җирлеге башкарма 

комитетына) хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын агымдагы карап тотуга 

норматив еллык чыгымнарны исәпләүнең әлеге тәртибе – Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче җиңел автомобильләр, 

микроавтобуслар (фургоннар), автобуслар, йөк автомобильләре, шулай ук 

җиңел автомобильләр, микроавтобуслар (фургоннар), автобуслар, 

автобуслар, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче йөк 

автомобильләре чыгымнарын исәпләү тәртибен билгели. 

2. Җиңел автомобильләр, микроавтобуслар (фургоннар), автобуслар, йөк 

автомобильләре өчен чыгымнар транспорт чарасын тоту һәм 

эксплуатацияләүгә киткән чыгымнарның база өлешенә бүленә. 

Транспорт чарасын тотуга киткән чыгымнарның база өлеше транспорт 

чарасын эксплуатацияләүгә бер елга исәпләнә һәм чыгымнарны үз эченә ала: 

хезмәт өчен түләү һәм машина йөртүчегә хезмәт өчен түләү хисаплау шуңа 

бәйле рәвештә  

(З1, З2)); 

транспорт салымы (З3); 

автогражданлык җаваплылыгын иминиятләштерү (З4);); 

автомобильгә техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау (З5); 

автомобиль техник карау (З6); 

машина йөртүченең туклану һәм яшәү өчен командировка чыгымнары (З7); 

Транспорт чарасын эксплуатацияләүгә киткән чыгымнар 1 чакрымга 

йөгерүгә тотыла: 

автомобиль шиннары сатып алу (З8); 

ягулык-майлау материаллары (З9); 

башка чыгымнар (З10); 

2.1. Машина йөртүче хезмәтенә түләү (З1) Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары нигезендә исәпләнә. Машина йөртүченең хезмәт хакы 

«Хезмәткә түләүнең минималь күләме турында» 2000 елның 19 июнендәге 

82-ФЗ номерлы Федераль закон нормаларына каршы килә алмый. 



2.2. Хезмәт өчен түләүгә түләүләр (З2) Россия Федерациясе законнары 

нигезендә исәпләнә. 

2.3. Транспорт салымы (З3 ) «транспорт салымы турында»2002 елның 29 

ноябрендәге 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

исәпләнә. 

2.4. Автогражданлык җаваплылыгын иминләштерүгә чыгымнар ( З4 ) һәр 

транспорт чарасы өчен факттагы мәгълүматлар буенча кабул ителә. Яңа 

файдалануга тапшырыла торган автомобильләр өчен зурлык кабул ителә, ул 

елына 13 680 сумга тигез. 

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 (З5) 

формула буенча исәпләнә: 

 

З5 = СтТО ×  
Прнорм

15 000
 , 

 

кайда: 

СтТО-автомобильгә техник хезмәт күрсәтү бәясе, сум; 

Норма - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Норматив 

хокукый акты белән расланган еллык норматив йөгерү. 

2.6. Автомобильне техник карап чыгу чыгымнары ( З6 ) «Татарстан 

Республикасында транспорт чараларын техник карау өчен түләүнең иң чик 

күләмнәрен билгеләү турында» 2011 елның 27 декабрендәге 1079 номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә кабул 

ителә. 

2.7. Машина йөртүчене тукландыру һәм яшәү өчен командировка 

чыгымнары ( З7 )  елга 14 976 сумга тигез кабул ителә (Татарстан 

Республикасы Бюджет оешмалары тарафыннан бу максатларга сарыф ителә 

торган уртача статистик зурлык буларак). 

2.8. 1 км узышка (З8)  автомобиль шиннары сатып алуга чыгымнар формула 

буенча исәпләнә: 

 

З8 = Стш × Кш/60 000 , 

 

кайда: 

Стш-бер автомобиль шинасының уртача бәясе (җәйге һәм кышкы шиннарны 

алыштыру кирәклеген исәпкә алып), сум;  

Кш -бер автомобиль өчен кирәкле шиналар саны; 

60 000-шина өчен норматив узыш, км 

2.9. 1 км пробег ( З9 )  өчен ягулык-майлау материалларына чыгымнар 

формула буенча исәпләнә: 

 



З9 = Qнорм/100 × Сттопл × Кмасл , 

 

кайда: 

Q_ норма-транспорт чарасы ягулыгының норматив чыгымы, формула буенча 

исәпләнә: 

 

Q_баз=(1+0,01×D), 

кайда: 

Q_баз-ягулыкның база нормасы, л/100 км; 

D-нормага төзәтү коэффициенты (суммар чагыштырмача өстәмә яки кимү) ; 

Сттопл-алдагы чор ахырына автомобиль ягулыгының уртача статистик бәясе, 

Татарстанстат мәгълүматлары нигезендә, кабул ителә.; 

Кмасл-автомобиль майларына һәм майлауга чыгымнар коэффициенты 1,08 гә 

тигез кабул ителә. 

Q_база зурлыгы һәм D Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 

«автомобиль транспортында ягулык һәм майлау материалларын тоту 

нормалары «дигән методик рекомендацияләрне гамәлгә кертү турында» 2008 

елның 14 мартындагы АМ-23-р номерлы карарында күрсәтелгән нормалар 

нигезендә кабул ителә. 

2.10. 1 чакрымга йөгерүнең башка чыгымнары З10  формула буенча исәпләнә: 

 

З10=(З8+З9)×0,07. 

 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче җиңел автомобильләр, 

микроавтобуслар (фургоннар), автобуслар, йөк автомобильләре, хезмәт 

күрсәтүче йөк автомобильләре агымдагы ел өчен норматив чыгымнар 

формула буенча исәпләнә: 

 

НФЗВ1 = З𝑖

7

𝑖=1

+ (З𝑖)× Прнорм

10

𝑖=8

 , 

 

 

НФЗВ1 -Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Норматив 

хокукый акты белән расланган еллык норматив йөгереш. 

4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына машина йөртүчеләрдән башка 

( НФЗВ2 ) файдаланганда җиңел автомобильләр, микроавтобуслар 

(фургоннар), автобуслар, йөк автомобильләре, хезмәт күрсәтүче йөк 

автомобильләре өчен норматив еллык чыгымнар түбәндәге формула буенча 

исәпләнә:: 

НФЗВ2 = З𝑖

7

𝑖=3

+ (З𝑖) × Прнорм.

10

𝑖=8

 



 

Кушымта № 3  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының  

13.06.2019 ел № 15 карарына карата 

 

 

Компенсация турында нигезләмә  

шәхси транспортны хезмәт максатларында файдаланган өчен 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитеты(алга таба-аннан соң) – Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы башкарма комитеты яисә вазыйфаи зат 

тарафыннан җиңел автомобильне беркетү каралган, ләкин Башкарма комитет 

яисә вазыйфаи зат шәхси җиңел автомобильне эш максатларында куллана 

яисә чит оешмаларның транспорт хезмәтеннән файдалана, ягъни Башкарма 

комитет яки мондый вазыйфаи зат өчен транспорт хезмәтләренә чыгымнарны 

бер көнгә 460 сум яки аена 9 320 сум күләмендә компенсация алу каралган. 

Транспорт хезмәтләре күрсәтүгә чыгымнарны компенсацияләү бары тик 

җиңел автомобильләр өчен генә каралган һәм бары тик 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 Башкарма 

комитет яисә вазыйфаи затлар өчен 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта № 4 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

 муниципаль районы Анатыш авыл 

 җирлеге Башкарма комитетының  

13.06.2019 ел № 15 карарына карата 

 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын 

агымдагы тотуга норматив еллык чыгымнар 

 

Транспорт чарасының маркасы транспорт чараларын тотуга чыгымнарның 

база өлеше, бер елга 1 км пробег, сум чыгымнар 

 

 
Марка транспортного средства Базовая часть затрат на 

содержание 

транспортных средств, 

рублей в год 

Затраты на 1 км 

пробега, рублей 

 

1 2 3 

Җиңел автомобиль 
 

ChevroletNiva 212300-55 (ВАЗ-21213) 237 220 6,79 

FiatAlbea 1.4 237 190 4,77 

LADA 4X4 (ВАЗ 2121, 2131) 237 250 6,21 

FiatDoblo 1.4 237 190 5,35 

 

 

Искәрмә. 

          Таблицада булмаган транспорт чаралары маркалары өчен двигатель 

егәрлеге һәм эш күләме, шулай ук 100 чакрымга ягулык чыгымы буенча 

транспорт чаралары аналоглары ысулын кулланып компенсацияләр күләме 

кулланыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Кушымта № 5 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

 муниципаль районы Анатыш авыл 

 җирлеге Башкарма комитетының  

13.06.2019 ел № 15 карарына карата 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге башкарма комитетына хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын 

йөртүчесез файдаланганда агымдагы еллык норматив чыгымнар. 

 

 

Транспорт чарасының маркасы транспорт чараларын тотуга чыгымнарның 

база өлеше, бер елга 1 км пробег, сум чыгымнар 

 

 
Марка транспортного средства Базовая часть затрат на 

содержание 

транспортных средств, 

рублей в год 

Затраты на 1 км 

пробега, рублей 

 

1 2 3 

Җиңел автомобиль 
 

ChevroletNiva 212300-55 (ВАЗ-21213) 39 480 6,79 

FiatAlbea 1.4 39 450 4,77 

LADA 4X4 (ВАЗ 2121, 2131) 39 510 6,21 

FiatDoblo 1.4 39 450 5,35 

 

 

Искәрмә. 

 

1. Йөртүчедән башка бары тик җиңел транспорт чаралары гына кулланырга 

мөмкин. 

2. Таблицада булмаган транспорт чаралары маркалары өчен двигатель 

егәрлеге һәм эш күләме, шулай ук 100 чакрымга ягулык чыгымы буенча 

транспорт чаралары аналоглары ысулын кулланып компенсацияләр күләме 

кулланыла. 


