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Татарстан Республикасы Ютазы муниипаль 

районы Башкарма комитетының 2019 елның 25  

февралендәге “Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы муниципаль хакимият органнарына  

һәм алар карамагындагы учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче 

транспорт чараларының юл узу нормативы һәм агымдагы карап  

тотуга чыгымнар турында” №179 карарына үзгәрешләр 

кертү турында  

      Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2019 елның 17 

маендагы «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм аларга караган 

учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт чараларының норматив күләме, 

аларның юл узу нормативы һәм аларны  агымдагы карап тотуга чыгымнар  һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым актлары үз көчен 

югалткан дип санау хакында”гы  "2018 ел, 1 декабрь, 1073 нче карарына 

үзгәрешләр кертү турында" гы Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының №402 Карарына ярашлы, Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

        1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 25 февралендәге «Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы муниципаль хакимият органнарына һәм аларга караган 

учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт чараларының юл узу нормативы 

һәм аларны  агымдагы карап тотуга чыгымнар турында» гы 179 номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

mailto:adm_jutaza@mail.ru


       әлеге карар белән расланган, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы муниципаль хакимияте органнарына һәм аларга караган 

учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт чараларының юл узу нормативы 

һәм аларны  агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнарда: 

     "Җиңел автомобиль", "Микроавтобус/фургон", "Махсус санитар транспорт", 

"Автобус", "Йөк автомобиле" сүзләрен төшереп калдырырга; 

     күрсәтелгән карар белән расланган Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы муниципаль хакимият органнарына һәм аларга караган 

учреждениеләргә хезмәт күрсәтүче транспорт чараларын йөртүчеләрдән башка 

файдаланганда, агымдагы карап тотуга норматив еллык чыгымнарда: 

     "Җиңел автомобиль" сүзләрен төшереп калдырырга; 

      түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 

"Fiat Ducato 61 230 6,50 

Ford Transit 61 480 8,05 

Mercedes-Benz Sprinter (129 а.к.) 61 680 10,28 

Mercedes-Benz Sprinter (150а.к.) 62 730 10,28 

Mercedes-Benz Sprinter (258 а.к.) 81 030 8,99 

Toyota Hi Ace 2.7 62 830 8,06 

Volkswagen 7HC Multivan (180 а.к.) 64 230 6,11 

Volkswagen 7HC Multivan (235 а.к.) 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 Ютазы муниципаль 

районы муниципаль хакимият органнарына һәм алар карамагындагы 

учреждениеләргә хезмәт күрсәтә торган транспорт чараларын агымдагы карап 

тотуга норматив еллык чыгымнарны исәпләү Тәртибендә: 

     2 пунктның алтынчы абзацында "һәм автомобильне ремонтлау" сүзләрен 

төшереп калдырырга; 

     2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы муниципаль 

берәмлекләренең җирле үзидарә органнарына, әлеге карарны исәпкә алып, 

тиешле норматив чыгымнарны, нормативларны билгели торган карарлар кабул 

итәргә тәкъдим итәргә. 

     3. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка 

килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 
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