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Ютазы муниципаль районы башлыгыньщ 
2017 елныц 10 февраленнэн булган “Ютазы 
муниципаль районында юл хэрэкэте куркыныч 
сызлыгын тээмин иту буенча комиссия турында 
нигезлэмэне раслау турында »гы карарга узгэ- 

решлэр керту турында

1999 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясе субъектлары дэулэт 
хакимиятенец закон чыгару (вэкиллекле) Ьэм башкарма органнарын оештыруныц 
гомуми принциплары турында”гы 184-ФЗ номерлы Федераль законниц 21 статьясы, 
2005 елныц 6 апрелендэге «Татарстан Республикасы закон чыгару хакимиятенец 
башкарма органнары турында»гы 64-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законыныц 31 статьясы, 1998 елныц 31 июлендэге юл хэрэкэте иминлеге олкэсендэ 
бердэм дэулэт сэясэтен уткэру очен 145-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы нигезендэ, карар бирэм :

1. Ютазы муниципаль районы Башлыгыныц 2017 елныц 10 февралендэге «Ютазы 
муниципаль районыныц Юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту комиссиясе турында 
нигезлэмэне раслау хакында» №14 Карарына Ютазы муниципаль районында юл 
хэрэкэте иминлеген тээмин иту комиссиясе турында нигезлэмэне элеге карарга 
теркэлгэн яца редакциядэ бэян итэргэ.
2. Элеге карарны гамэлгэ ашыруны контрольдэ тотуны Ютазы муниципаль районы 
башкарма комитеты житэкчесенэ йеклэргэ.

Р. М. Нуриев

А. Н. Захаров
2-81-49



Кушымта 
Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы 
Район башлыгы карарына

«____»______________ 2017 ел____

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы юл хэрэкэте 
иминлеген тээмин иту комиссиясе турында 
НИГЕЗЛЭМЭ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1 Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Юл хэрэкэте иминлеген 
тээмин иту комиссиясе (алга таба -  Комиссия) федераль башкарма хакимият 
органнарыныц территориаль булекчэлэре, Ютазы районы жирле узидарэ органнары, 
торле оештыру-хокукый формалар оешмалары Ьэм ижтимагый берлэшмэлэрнец узара 
хезмэттэшлеген тээмин итуче даими коллегиаль, координация органы булып тора.
1.2 Комиссия у3 эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 
Республикасы Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, 
Россия Федерациясе Президенты, Татарстан Республикасы Президенты, Россия 
Федерациясе Хокумэте, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты актлары, 
Ютазы районы Башлыгы карарлары Ьэм боерыклары, Ютазы муниципаль районы 
Уставы Ьэм элеге Нигезлэмэгэ таяна.
1.3 Комиссия Ютазы муниципаль районы Башлыгы боерыгы белэн тезелэ.

II. Комиссиянец теп бурычлары

2.1 Юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту олкэсендэ федераль башкарма хакимият 
органнарыныц территориаль булекчэлэре, Ютазы районы жирле узидарэ органнары, 
торле оештыру-хокукый формадагы оешмалар Ьэм ижтимагый берлэшмэлэр арасында 
узара хезмэттэшлекне тээмин иту.
2.2 Юл хэрэкэте иминлегенец иц эЬэмиятле аспектлары остендэ эшлэу: машина 
йортучелэрнец Ьэм жэяулелэрнец куркыныч тэртибен кисэту, балалар юл-транспорт 
травматизмын кимету, транспорт Ьэм жэяулелэрнец хэрэкэтен оештыруны 
камиллэштеру, шулай ук жирле узидарэ органнарыныц, кузэтчелек органнарыныц, юл 
хэрэкэте иминлеген тээмин иту олкэсендэ торле оештыру-хокукый формадагы 
оешмаларныц эш нэтижэлелеген арттыру.



2.3 Ютазы муниципаль районында федераль башкарма хакимият органнарыныц 
территориаль булекчэлэре, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы жирле 
узидарэ органнары Ьэм транспорт чараларыныц авариясен кисэтугэ, гражданнарныц 
гомерен Ьэм сэламэтлеген саклауга Ьэм юл-транспорт Ьэлакэтлэреннэн зыян килуне 
киметугэ юнэлдерелгэн программаларны Ьэм чараларны эшлэу Ьэм гамэлгэ ашыру 
буенча терле оештыру-хокукый формадагы оешмалар эшчэнлеген координациялэу.
2.4 Ютазы муниципаль районы территориясендэ юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту 
олкэсендэ норматив хокукый актларныц утэлешен тикшерудэ тотуны оештыру.

III. Комиссиянец функциялэре

3.1 Барлык тер транспорт чараларында, тимер юл аркылы чыгу урыннарында авария 
сэбэплэрен ойрэну буенча эш алып бара, Ютазы районы территориясендэ юл хэрэкэте 
иминлеген тээмин иту буенча эшлэр торышын ойрэну буенча эш алып бара.
3.2 Ютазы муниципаль районында федераль башкарма хакимият органнары 
территориаль булекчэлэренец, Ютазы муниципаль районыныц жирле узидарэ 
органнарыныц, кызыксынучы оешмаларныц Ьэм иж;тимагый берлэшмэлэрнец юл 
хэрэкэте иминлеген тээмин иту елкэсендэ хокукый ж;айга салуны камиллэштеру, эшне 
оештыру мэсьэлэлэре буенча тэкъдимнэрен карый.
3.3 Юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту елкэсендэ чараларны гамэлгэ ашыру ечен 
финанс Ьэм матди-техник ресурсларга ихтьищныц нигезлелеген тикшерэ.
3.4 ШэЬэр Ьэм авыл муниципаль берэмлеклэре башкарма органнарыныц, терле 
оештыру-хокукый формадагы оешмалар Ьэм ижтимагый берлэшмэлэрнец эшчэнлеген 
координацияли.
3.5 Юл хэрэкэте иминлеген арттыру муниципаль программасын эшлэу, гамэлгэ 
ашыру Ьэм утэлешен контрольдэ тоту мэсьэлэлэрен карый.
3.6 Юл хэрэкэте куркынычсызлыгы проблемаларын яктырту мэсьэлэлэре буенча 
массакулэм мэгълумат чаралары белэн хезмэттэшлек итэ.
3.7 Район территориясе буенча уза торган региональ, федераль Ьэм ж;ирле автомобиль 
юлларында авария участокларын бетеру буенча тэкъдимнэр эзерли Ьэм Татарстан 
Республикасы транспорт Ьэм юл хужалыгы министрлыгына, «Федераль юл 
агентлыгыныц Идел-Нократ тебэгендэге автомобиль юллары федераль идарэсе» 
Федераль казна учреждениесенэ Ьэм муниципаль берэмлек администрациясенэ 
юллый.
3.8 Юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту буенча шэЬэр Ьэм авыл муниципаль 
берэмлеклэренец, предприятиелэр Ьэм оешмаларныц закон актларын Ьэм башка 
норматив документларны, шул исэптэн хекумэт Ьэм муниципаль комиссиялэр 
карарларын утэулэрен оештыра Ьэм турыдан-туры утэуне контрольдэ тота.

IV. Комиссия хокуклары

4.1 Ютазы муниципаль районында башкарма хакимиятнец федераль органнары 
булекчэлэрен, шэЬэр Ьэм авыл муниципаль берэмлеклэре башкарма органнарын, 
милек формасына бэйсез рэвештэ, предприятие Ьэм оешмаларны уз утырышларында 
катнашырга чакырырга Ьэм тыцларга Ьэм тиешле карарлар кабул итэргэ.



4.2 Ютазы муниципаль районында башкарма хакимиятнец федераль органнары 
территориаль булекчэлэреннэн, шэЬэр Ьэм авыл муниципаль берэмлеклэре башкарма 
органнарыннан, милек формасына бэйсез рэвештэ, предприятиелэр Ьэм оешмалардан 
Ьэм ижтимагый берлэшмэлэрдэн комиссиягэ йоклэнгэн бурычларны гамэлгэ ашыру 
очен кирэкле белешмэлэрне соратып алырга.
4.3 Юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту эшендэ житешсезлеклэрне бетеру, тэкъдим 
ителгэн чараларны финанслау турында Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец 
башкарма органнарына, жирле узидарэ органнарына, милек формасына бэйсез рэвештэ 
предприятие, оешма, учреждение житэкчелэренэ Ьэм ижтимагый берлэшмэлэргэ 
тэкъдимнэр кертергэ.
4.4 Комиссия эшенэ билгелэнгэн тэртиптэ Ютазы муниципаль районында вазыйфаи 
затларны Ьэм башкарма хакимиятнец федераль органнары булекчэлэрен, шэЬэр Ьэм 
авыл муниципаль берэмлеклэренец башкарма органнарын, шулай ук фэнни, 
ижтимагый Ьэм башка оешмаларны жэлеп итэргэ.
4.5 Комиссия эшчэнлегенец аерым юнэлешлэре буенча кызыксынучы органнар 
вэкиллэре Ьэм белгечлэре арасыннан эшче торкемнэр формалаштырырга.
4.6 Юл хэрэкэте иминлеге олкэсендэ закон бозу билгелэре ачыкланган очракта, гаепле 
затларны жаваплылыкка тарту турындагы мэсьэлэне хэл иту очен хокук саклау 
органнарына тиешле документлар Ьэм материаллар жибэрергэ.
4.7 Комиссия компетенциясенэ кертелгэн башка карарлар кабул итэргэ.

V. Комиссия эшчэнлеген оештыру тэртибе

5.1 Комиссия составы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карары белэн 
раслана.
5.2 Комиссия уз эшчэнлеген элеге Нигезлэмэ Ьэм комиссия утырышында ел саен 
кабул ителэ торган эш планы нигезендэ гамэлгэ ашыра Ьэм аныц рэисе тарафыннан 
раслана. Аерым мэсьэлэлэр буенча комиссиянец эш тэртибе аныц рэисе тарафыннан 
билгелэнэ.
5.3 Комиссия комиссия рэисе (Башкарма комитет житэкчесе), рэис урынбасары 
(Ютазы районы буенча Эчке эшлэр булеге начальнигы), секретарь (Башкарма 
комитетныц инфраструктура усеше булеге баш белгече) Ьэм Комиссия эгъзалары 
составында эшли.
5.4 Комиссия эшчэнлеге белэн житэкчелек итуне Рэис башкара, э ул булмаган очракта 
- Комиссия эше белэн житэкчелек итуче рэис тарафыннан билгелэнгэн Комиссия 
рэисе урынбасары , шулай ук рэис аныц эшчэнлеген планлаштыра, утырышныц кон 
тэртибен раслый, Комиссия утырышы карарын имзалый.
5.5 Комиссия утырышы кварталга бер тапкырдан да ким уздырылмый. Кирэк булган 
очракта, чираттан тыш утырышлар уткэрелэ.
5.6 Комиссия утырышы, эгэр анда аныц эгъзаларыныц яртысыннан кубрэге катнашса, 
тулы хокуклы санала. Комиссия эгъзалары аныц утырышында алыштыру хокукыннан 
башка катнаша. Комиссия эгъзасы булмаган очракта, утырышта ул каралучы мэсьэлэ 
буенча уз фикерен язма рэвештэ белдерергэ хокуклы.
5.7 Комиссия карарлары ачык тавыш биру юлы белэн кабул ителэ Ьэм алар очен 
Комиссия эгъзаларыныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.



Комиссия эгъзаларыныц тавышлары тигез булганда утырышта рэислек итуче тавышы 
хэлиткеч булып тора.
5.8 Комиссия рэисе шэхсэн барып, юл шартларын тикшеру буенча уртак актлар 
тезергэ, шулай ук юл-транспорт Ьэлакэтлэре булган урында хэлне яхшырту буенча 
нэтижэле чаралар курергэ тиеш:

Ьэлак булган кешелэр белэн;
анда ике Ьэм аннан да кубрэк балигъ булмаган бала зыян кургэн булса; 
жэяулелэр торкеме катнашкан очракта;
пассажирлар ташуны гамэлгэ ашыручы автобуслар катнашында, кешелэр Ьэлак 

булган яки зыян кургэн очракта;
тимер юл кичуендэге юл-транспорт Ьэлакэтендэ кешелэр Ьэлак булган яки зыян 

кургэн, хэрэкэт туктатылган очракта;
юл участогында хэрэкэт 2 сэгатьтэн артык вакытка туктатылганда.

5.9 Комиссия эгъзалары Комиссия эше планына юл хэрэкэте иминлеген тээмин итугэ 
бэйле мэсьэлэлэрне керту турында тэкъдимнэр кертэ, тиешле карарлар эзерлэудэ 
катнаша.
5.10 Комиссия утырышларын эзерлэуне Ьэм аныц карарлары утэлеше турындагы 
мэгълуматны гомумилэштеруне Комиссия секретаре башкара, ул шулай ук Комиссия 
эшендэ кицэшлэшу тавышы хокукы белэн катнаша. Комиссия секретаре тарафыннан 
соратып алына торган материаллар Комиссиягэ билгелэнгэн срокларда тапшырылырга 
тиеш.
5.11 Ел саен, 10 гыйнварга кадэр, Комиссия секретаре Юл хэрэкэте иминлеген тээмин 
иту буенча Татарстан Республикасы Хокумэт комиссиясе секретариатына хисап 
жцбэрэ, ул тубэндэгелэрне уз эченэ ала:

хисап елы очен беркетмэ карарлары кучермэлэре;
юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту буенча Татарстан Республикасы Хокумэте 

комиссиясе карарлары Ьэм карарларыныц утэлеше турында тубэндэгелэргэ кагылган 
мэгълуматны:

комиссиянец килэсе елга эш планына;
Комиссия составы турында мэгълуматка узгэрешлэр кертелгэн очракларда; 

талэп буенча башка мэгълумат.
5.12 Аныц компетенциясе нигезендэ кабул ителгэн комиссия карары утырыш 
карарлары Ьэм беркетмэлэре белэн рэсмилэштерелэ, аларга рэислек итуче Ьэм 
комиссиянец жаваплы секретаре имза сала.
5.13 Карарларныц кучермэлэре Ьэм Комиссия эшчэнлеге турында башка мэгълумат 
аныц эгъзаларына Ьэм кызыксынган башка затлар игътибарына сэркатип тарафыннан 
материаллар жибэру юлы белэн утырыш уздырылган коннэн алып ун кон эчендэ 
теркэлу номерын биру белэн житкерелэ.
5.14 Комиссия карарларында утырышта катнашкан Комиссия эгъзалары турында 
мэгълумат, утырышны уткэру датасы, теркэлу номеры, кон тэртибе, рэислек итуче Ьэм 
сэркатип имзалары, кабул ителгэн карарлар курсэтелэ.
5.15 Комиссиядэ кабул ителэ торган карарлар Комиссия беркетмэсе яки карары 
рэвешендэ теркэлергэ Ьэм анда куелган мэсьэлэлэрне хэл итугэ, башкаручыларга Ьэм 
аларныц утэлу вакытына юнэлтелгэн конкрет йоклэмэлэр булырга тиеш.
5.16 Комиссия карарларына гамэлдэге законнар белэн билгелэнгэн тэртиптэ шикаять 
бирелергэ момкин.



5.17 Комиссия секретаре Комиссиянец Юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту буенча 
Татарстан Республикасы Хекумэт комиссиясе йеклэмэлэрен Ьэм карарларын утэу 
срокларын контрольдэ тота Ьэм Комиссия рэисенэ хэбэр итэ.
5.18 Комиссия рэисе Ьэм урынбасары Комиссия эшчэнлеген максатчан, нэпщэле 
гамэлгэ ашыру, элеге Нигезлэмэ талэплэрен утэу, юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту 
буенча Татарстан Республикасы Хокумэте комиссиясе Ьэм Комиссия карарларын утэу 
очен шэхси ждваплылык тоталар.
5.19 Комиссия утырышлары материаллары Ьэм документлары Комиссия секретарендэ 
саклана, талэп булганда, Юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту буенча Татарстан 
Республикасы Хекумэт комиссиясе секретариатына бирелэ.
5.20 Комиссиянен, матди-техник тээмин ителешен Ютазы муниципаль районы 
хакимияте ути.


