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2020 елга Балык Бистәсе муниципаль 

районының балаларын йөртү өчен махсус 

билгеләнгән автобусларда гомуми белем 

бирү оешмалары укучыларын йөртүне 

оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү  

бәясе нормативларын раслау турында 
 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең 

тәкъдимен карап, «Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 99 статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 

статьясындагы 1 өлешенең 11 пункты нигезендә, «Мәктәптә пассажирлар 

йөртүне оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү кыйммәте нормативлары 

турында» 2010 елның 6 декабрендәге 1013 номерлы, «Гомуми белем бирү 

учреждениеләре укучыларын балалар йөртү өчен махсус билгеләнгән 

автобуслар белән йөртүне оештыруны финанслау нормативларын исәпләү 

буенча методик тәкъдимнамәләрне раслау турында»  2010 елның 5 июлендәге 

545 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары», 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

19.01.2015 ел, №37пи карары белән расланган Балык Бистәсе муниципаль 

районында балаларны йөртү өчен махсус билгеләнгән автобуслар белән гомуми 

белем бирү оешмалары укучыларын йөртүне оештыру буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү бәясен исәпләү тәртибе турындагы Нигезләмә нигезендә, 

КАРАР БИРӘМ:  

 

1. 2020 елга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районында балаларны йөртү өчен махсус билгеләнгән автобуслар белән гомуми 

белем бирү оешмалары укучыларын йөртүне оештыру буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү бәясен исәпләү нормативларын раслау турында. 

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасына гомуми белем бирү оешмалары укучыларын әлеге 



карарның 1 пункты белән расланган балаларны йөртү өчен махсус билгеләнгән 

автобуслар белән йөртүне оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү бәясе 

нормативлары нигезендә гомуми белем бирү оешмаларын финанслауны тәэмин 

итәргә тәкъдим итәргә. 

3. Әлеге карарны Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә 

түбәндәге веб-адрес буенча Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында " Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге 

адрес буенча: http://pravo.tatarstan. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесенә йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                        Р.Л. Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Балык Бистәсе муниципаль   

районы Башкарма комитетының 

2019 елның 22 нче октябре 295 

нче номерлы карары белән 

расланган 

 

 

2020 елга балаларны йөртү өчен махсус билгеләнгән автобусларда гомуми 

белем бирү оешмалары укучыларын йөртүне оештыру буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү бәясе нормативлары 

 

Автотранспорт чарасы 

моделе исеме 

Ике ставкалы норматив күләме   

бер автотранспорт 

чарасына ставка, елына 

сум 

автотранспорт чарасы 

узуның бер километрына 

ставка, сум 

КАВЗ 116398 37,42 

ПАЗ 116656 37,35 

ГАЗ «Газель» 110767 30,41 

УАЗ 110314 29,04 

FIAT 110057 27,47 

Peugeot Boxer 110572 27,11 

Ford Transit 110829 30,37 

Камаз Марко-Поло3297 119128 35,31 
 

 


