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Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 28 

декабрендǝге 5/7 санлы Карары 

белǝн расланган Яр Чаллы шґіґре 
муниципаль берґмлеге 
территориясендґ автомобиль іґм 
гомуми файдаланудагы шґіґр ўир 
їсте электр транспортында 
пассажирлар йїртєне оештыру 

Тґртибенǝ үзгǝрешлǝр кертү 
турында   
  

 

2017 елныћ 29 декабрендǝге «Россия Федерациясендә автомобиль 

транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә 
пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 480-

ФЗ санлы Федераль закон, 2018 елны¼ 11 апрелендǝге «Россия 

Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр 

транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны 

оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законны гамәлгә ашыру турында» 

Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»  22-ТРЗ 

санлы Закон, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлеге Уставыны¼ 28 маддґсе нигезендґ  

Шǝhǝр Советы   

 
КАРАР бирде: 

 

1.Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 28 декабрендǝге 5/7 санлы Карары 

белǝн расланган Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге 
территориясендґ автомобиль іґм гомуми файдаланудагы шґіґр  
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ўир їсте электр транспортында пассажирлар йїртєне оештыру Тґртибенǝ 
(Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 20 июлендǝге 17/9 санлы Карары 

редакциясендǝ)  түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 
1)  8 нче пунктта «тǝкъдимнǝре буенча» сүзлǝреннǝн алда «җирле 

үзидарǝ органнары» сүзлǝрен өстǝргǝ; 
2)  10 нчы пунктны түбǝндǝга редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«10. Даими рǝвештǝ пассажирлар йөртүнеӊ муниципаль маршруты, 

муниципальара маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамǝлгǝ ашыру 

турында таныклык бирелгǝн  юридик зат, шǝхси эшмǝкǝр яйсǝ гади 

ширкǝт килешүенеӊ  вǝкалǝтле катнашучысы белǝн кыска сроклар 

килештерелмǝгǝн булса, бу таныклык гамǝлдǝ булган чорда  тиешле 

маршрутны үзгǝртү яйсǝ туктату турында карар Башкарма комитет 

тарафыннан таныклыкныӊ гамǝли вакыты тǝмамлануга кадǝр 180 

көннǝн дǝ калмыйча кабул ителǝ hǝм таныклыкныӊ гамǝлдǝ булу чоры 

тǝмамланганнан соӊ үз көченǝ керǝ.»; 

3)  11 нче, 12 нче hǝм 15 нче пунктларны гамǝлдǝн чыккан дип 
танырга; 

4)  16 нчы пунктны «билгелǝнгǝн тǝртиптǝ» сүзлǝре белǝн 
тулыландырырга; 

5)  17 нче пунктны гамǝлдǝн чыккан дип танырга; 

6)  18 нче пунктта «мǝгълүматлар» сүзеннǝн соӊ «(шǝхси эшмэкэрнеӊ 

яшǝү урыны турында мǝгълүматтан тыш)» сүзлǝрен өстǝргǝ)»; 

7)  29 нчы пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ  
«Даими рǝвештǝ пассажирлар йөртү  муниципаль маршруты картасы  

маршрутта пассажирлар йөртүче hǝрбер транспорт чарасына бирелǝ.»; 

8) 33 нче пунктныӊ 1 нче пунктчасын  түбǝндǝге редакциядǝ бǝян 

итǝргǝ: «1) Федераль законныӊ  24 маддǝсендǝге 10 өлешендǝ  яйсǝ ǝлеге 

тǝртипнеӊ  42 нче пунктындагы 1 нче, 2 нче, 7 нче  пунктчаларында  

каралган  шартлар барлыкка килгǝннǝн алып  даими рǝвештǝ 
пассажирлар йөртүне гамǝлгǝ ашыру турында ачык конкурс  нǝтиҗǝлǝре 

буенча бирелгǝн таныклык нигезендǝ  даими рǝвештǝ пассажирлар 

йөртүне гамǝлгǝ ашыра башлаганчы. Федераль законныӊ 24 маддǝсе 10 

өлешендǝ каралганча, үткǝрелмǝгǝн дип танылган ачык конкурс 

җиӊүчесенǝ пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне 

гамǝлгǝ ашыру таныклыгы hǝм картасы бирү рөхсǝт ителми;»; 

10) түбǝндǝге эчтǝлектǝге  33.1. пунктын өстǝргǝ: 
«33.1. Əлеге Тǝртипнеӊ 33 нче пунктында каралган очракларда, 

юридик зат, шǝхси эшмǝкǝр яйсǝ гади ширкǝт килешүенеӊ  вǝкалǝтле 

катнашучыларына  даими рǝвештǝ пассажирлар йөртү муниципаль 
маршруты, муниципальара маршруты буенча маршрут карталарын ачык 

конкурс үткǝрмичǝ  бирү Башкарма комитет билгелǝгǝн тǝртиптǝ 
тǝгаенлана. »; 
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11)  34 нче пунктта «аларны бирү өчен» сүзлǝреннǝн соӊ «мондый 

шартлар булып, билгелǝнген маршрутта пассажирлар йөртүне гамǝлгǝ 
ашыру таныклыгыныӊ гамǝлдǝн чыгарылуы билгелǝнсǝ, күрсǝтелгǝн 

таныклыкныӊ гамǝлдǝн чыгарылу срогына.» дип өстǝргǝ; 

12)  38 нче пунктныӊ 5 нче, 6 нчы. 10 нчы пунктчаларын түбǝндǝге 
редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«5)  даими рǝвештǝ  пассажирлар йөртү маршрутыныӊ беренче 

тукталыш пункты hǝм соӊгы  тукталыш пункты  атамалары, яйсǝ  
билгелǝнгǝн маршрутныӊ беренче hǝм соӊгы тукталыш пунктлары 

чигендǝге шǝhǝр округы исеме  күрсǝтелгǝн даими рǝвештǝ пассажирлар 

йөртү маршруты исеме;  

6)  исеме, урнашу  урыны (юридик зат өчен), фамилисе, исеме, hǝм 

(булган очракта) атасыныӊ исеме, яшǝү урыны (шǝхси эшмǝкǝр өчен), 

курсǝтелгǝн маршрутта пассажирлар йөртүче салым түлǝүченеӊ 
идентификация номеры; 

10) даими пассажир йөртү реестрында  билгелǝнгǝн маршрутта 

каралган тǝртиптǝ транспорт чаралары характеристикасы.»; 
13)  42 нче пунктта: 

– 4 нче пунктчаны яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«4) ǝлеге таныклыкныӊ гамǝлдǝге вакыты тǝмамлану;» 

– 5 нче пунктчаны гамǝлдн чыккан дип танырга ; 

– түбǝндǝге эчтǝлектǝге 7 пунктчаны өстǝргǝ: 
«7.Даими рǝвештǝ пассажирлар йөртүнеӊ муниципаль маршруты, 

муниципальара маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамǝлгǝ ашыру 

турында таныклыкныӊ гамǝли көчен югалту турында  карарны 

Башкарма комитет,  гадǝттǝн тыш хǝл булмаган очракта, ǝлеге 

маршрутта расписание нигезендǝ өч көн рǝттǝн рейслар 

башкарылмаганда кабул итǝ.   
14) 43 нче пунтта «1 нче, 2 нче, 4 нче, 5 нче hǝм  6 нчы 

пунктчалары» сүзлǝрен «1 нче, 2 нче, 5 нче, 6 нчы hǝм  7 нче 

пунктчалары» сүзлǝренǝ алыштырырга  
15) 46 нчы пунктта : 

– 1 нче пунктчаны  түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ  
«1) Юридик зат, шǝхси эшмǝкǝр яйсǝ гади ширкǝт килешүенеӊ  

вǝкалǝтле катнашучысы тарафыннан   ǝлеге  Тǝртипнеӊ  50 нче  

пунктында  каралган срокта квартал саен бирелǝ торган даими рǝвештǝ 
пассажирлар йөртү маршрутларында  даими рǝвештǝ пассажирлар йөртү 
хакында  хисапларны ел дǝвамында  тапшырмау; 

– 2 нче пунктчада  «3-5 өлешлǝрдǝ» сүзлǝрен «4 нче hǝм 5 нче 

өлешлǝрдǝ» сүзлǝренǝ алыштырырга; 

– 5 нче пунктчаны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«5) «Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр 

җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм 

багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законны гамәлгә 
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ашыру турында» Татарстан Республикасы Законыныӊ 7.1 маддǝсе 
нигезендǝ җайга салынмаган тарифлар белǝн даими рǝвештǝ пассажирлар 

йөртүче муниципальара маршрутка билгелǝнгǝн талǝплǝрне бер ел эчендǝ 
кабаттан бозу.»; 

16)  48 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ:   
«48. Юридик зат, шǝхси эшмǝкǝр яйсǝ ширкǝт килешүенеӊ  

вǝкалǝтле катнашучыларыннан берсенеӊ автомобиль транспортында 

пассажирлар йөртү эшчǝнлегенǝ  лицензиясе гамǝлдǝн чыккан очракта, 

җайга салынмаган тарифлар  нигезендǝ  даими рǝвештǝ пассажирлар 

йөртүче юридик зат, шǝхси эшмǝкǝр яйсǝ гади ширкǝт килешүенеӊ  

вǝкалǝтле катнашучыларыныӊ  даими рǝвештǝ пассажир йөртү 
маршрутында пассажир йөртү таныклыгы,   пассажирлар йөртү 
карталарыныӊ гамǝле  туктатыла». 

2. Əлеге Карар, законнар нигезендǝ башка срокларда гамǝлгǝ керүче 

нигезлǝмǝлǝреннǝн башка, рǝсми басылып чыккан көннǝн үз көченǝ керǝ 
керǝ.  

3.  Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыны¼ 
шґіґр тїзелеше, шґіґр инфраструктурасын іґм торак-коммуналь 
хуўалыкны єстерє мґсьґлґлґре буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  
 

 

Шәһәр Хакиме                                                              Н.Г. Мәһдиев 


