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«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы территориясе буенча 

гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һәм 

багажны даими йөртүне оештыру турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2019 елның 6 февралендәге 217 номерлы карары 

 

 

Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы территориясе 

буенча гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында 

пассажирлар һҽм багажны даими 

йөртүне оештыру турындагы 

нигезлҽмҽне раслау хакында  

(яңа редакциядҽ) 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясы, «Россия Федерациясендҽ автомобиль транспортында һҽм шҽһҽр җир өсте 

электр транспортында пассажирлар һҽм багажны даими йөртүне оештыру һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2015 

елның 13 июлендҽге 220-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ Питрҽч 

муниципаль районы халкының пассажирлар йөртү һҽм транспорт хезмҽте 

күрсҽтүгҽ ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерүне тҽэмин итү максатларында, «Россия 

Федерациясендҽ автомобиль транспортында һҽм шҽһҽр җир өсте электр 

транспортында пассажирлар һҽм багажны даими йөртүне оештыру турында һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында 

«Федераль законны гамҽлгҽ ашыру турында» 2015 елның 26 декабрендҽге 107-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ Питрҽч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар бирҽ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясе буенча гомуми 

файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һҽм багажны даими 

йөртүне оештыру турында» Нигезлҽмҽне ҽлеге карарның 1 нче кушымтасы 

нигезендҽ яңа редакциядҽ расларга. 

mailto:pitriash@tatar.ru


2. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясе 

буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һҽм 

багажны даими йөртүне оештыру турында»2018 елның 16 октябрендҽге 1625 

номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районының 

рҽсми сайтында, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Татарстан 

Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Питрҽч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары вазыйфаларын башкаручы Д. Р. 

Байгильдинга йөклҽргҽ. 

 

 

 

 Муниципаль район башкарма комитеты җитҽкчесе                   А. В. Хҽбибуллин 

  

  

  

  

Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

          "_ _ " октябрь 2018 ел.  

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районында автомобиль 

транспортында пассажирлар һәм багажны даими йөртүне оештыру турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ автомобиль транспортында пассажирлар һҽм багажны даими 

йөртүне оештыру (алга таба - даими ташу), шул исҽптҽн даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртү маршрутларын билгелҽү, үзгҽртү, билгелҽп үтү, юридик затлар 

һҽм индивидуаль эшкуарларның даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ 

ашыруга допускына, транспорт инфраструктурасы объектларын даими рҽвештҽ 

йөртүне гамҽлгҽ ашыру өчен кулланылуга, шулай ук даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртүне гамҽлгҽ ашыруны контрольдҽ тотуны оештыру буенча мөнҽсҽбҽтлҽрне 

җайга сала. 

1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең гамҽлдҽ булуы транспортта йөртү шартнамҽсеннҽн, 

шулай ук гражданлык законнары белҽн җайга салына торган башка милек һҽм алар 

белҽн бҽйле шҽхси милек булмаган мөнҽсҽбҽтлҽргҽ кагылмый. 

1.3. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль Закон, «Юл хҽрҽкҽте иминлеге 

турында» 1995 елның 10 декабрендҽге 196-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«автомобиль транспорты һҽм шҽһҽр җир өсте электр транспорты уставы " 2007 



елның 8 ноябрендҽге 259-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ эшлҽнгҽн», 

«Россия Федерациясендҽ автомобиль транспортында һҽм шҽһҽр җир өсте электр 

транспортында пассажирлар һҽм багажны даими йөртүне оештыру һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү турында» 2015 елның 13 

июлендҽге 220-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – Федераль Закон), 

«автомобиль транспортында һҽм шҽһҽр җир өсте электр транспортында 

пассажирлар һҽм багаж ташу кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2009 елның 14 

февралендҽге 112 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте карары, " Россия 

Федерациясендҽ автомобиль транспортында һҽм шҽһҽр җир өсте электр 

транспортында пассажирлар № 107-ТРЗ «Россия Федерациясендҽ автомобиль 

транспортында һҽм шҽһҽр җир өсте электр транспортында пассажирлар һҽм 

багажны даими йөртүне оештыру турында һҽм Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында «Федераль законны гамҽлгҽ ашыру 

турында". 

1.4 Ҽлеге Нигезлҽмҽнең талҽплҽре оештыру-хокукый формаларына һҽм милек 

формаларына бҽйсез рҽвештҽ барлык юридик затлар, шулай ук районның даими 

муниципаль маршрутлары буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыручы юридик 

зат оештырмыйча шҽхси эшмҽкҽрлҽр өчен мҽҗбүри. 

1.5. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең төп бурычлары булып тора: 

Халыкның пассажирлар ташуда һҽм транспорт хезмҽте күрсҽтүдҽ ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерүне тҽэмин итү. 

Пассажирлар ташуның сыйфатын күтҽрү. 

Транспорт дисциплинасын ныгыту. 

Пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашырганда юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру. 

Пассажирлар ташучылар арасында намуслы конкуренция тҽэмин итү 

Пассажирлар ташу белҽн муниципаль идарҽ итүнең нҽтиҗҽлелеген арттыру. 

Пассажирлар йөртүне иң нҽтиҗҽле оештыруны тҽэмин итү. 

Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары, Муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ башка мҽсьҽлҽлҽр. 

1.6. Ҽлеге Тҽртиптҽ кулланыла торган төшенчҽлҽр Федераль законда да шул ук 

мҽгънҽдҽ кулланыла. 

  

2. Пассажирлар йөртүне оештыру өлкәсендә Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты вәкаләтләре. 

2.1. Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты: 

2.1. Үз компетенциясе кысаларында пассажирлар йөртүне оештыруны җайга 

салучы норматив хокукый актлар кабул итҽ. 

2.2. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне планлаштыру документларын раслый. 

2.3. Даими пассажирлар ташуның муниципаль заказчысы функциялҽрен үти, 

муниципаль контракт төзи, контракт шартларын үтҽүне контрольдҽ тота һҽм 

пассажирлар йөртү маршрутының картасын бирҽ. 

2.4. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең даими рҽвештҽ башкарыла торган 

тарифлар буенча муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йөртү хокукына 

ачык конкурс оештыручы функциялҽрен үти һҽм пассажирлар йөртүчелҽрнең 



даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык бирҽ, 

аларның эшчҽнлеген контрольдҽ тота. 

2.5. Муниципаль маршрутлар реестрын алып бара, даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртүнең муниципаль маршрутларын билгели, үзгҽртҽ һҽм юкка чыгара. 

2.6. Муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан тукталыш пунктлары 

исемлеген билгели, алар Автомобиль транспортында пассажирларны һҽм багажны 

даими йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча башлангыч һҽм (яки) соңгы 

тукталыш пунктлары сыйфатында файдаланырга рөхсҽт ителҽ. 

2.7. Пассажирларны һҽм багажны даими йөртүнең муниципаль маршрутлары 

буенча транспорт чаралары хҽрҽкҽте расписаниесен раслый һҽм контрольдҽ тота. 

2.8. Автомобиль транспортында пассажирларны һҽм багажны даими йөртүнең 

муниципаль маршрутлары буенча пассажирлар һҽм багаж ташу хезмҽте күрсҽтүгҽ 

чик тарифларны раслый. 

2.9. Даими рҽвештҽ пассажирлар ташуның муниципальара маршрутлары буенча 

муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан тукталыш пунктлары буенча 

тҽкъдимнҽрне Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вҽкалҽтле 

органына җибҽрҽ. 

2.10. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча 

халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү сыйфаты параметрларын һҽм аларның 

норматив ҽһҽмиятен раслый. 

2.11. Федераль башкарма хакимият органнары, Татарстан Республикасы башкарма 

хакимияте органнары белҽн пассажирлар йөртүне оештыру һҽм аларны гамҽлгҽ 

ашыруны контрольдҽ тоту мҽсьҽлҽлҽре буенча хезмҽттҽшлек итҽ. 

2.12. Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары һҽм 

башка муниципаль хокукый актлар нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽргҽ ия.  

 

3. Даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутын билгеләү, 

үзгәртү, гамәлдән чыгару тәртибе. 

3.1. Муниципаль маршрут Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының 

хокукый акты белҽн шҽхси инициатива буенча яисҽ юридик затлар, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽр, гади ширкҽт (алга таба - мөрҽҗҽгать итүче) килешүендҽ 

катнашучылар гаризасы буенча билгелҽнҽ, үзгҽртелҽ яки гамҽлдҽн чыгарыла һҽм 

Башкарма комитетның хокукый акты белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Муниципаль 

маршрутны билгелҽү, үзгҽртү яки гамҽлдҽн чыгару турында гариза Питрҽч 

муниципаль районы Башкарма комитетына турыдан-туры тапшырыла, почта аша 

җибҽрелҽ яки гариза бирүченең телҽге буенча телҽсҽ кайсы төр электрон имза 

белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ. 

3.2. Муниципаль маршрутны билгелҽү яки үзгҽртү турындагы карар халыкның 

даими рҽвештҽ ташуларга, пассажирлар агымының тотрыклы булуына һҽм юл 

шартларының мондый маршрутта пассажирлар агымын һҽм юл шартларын 

тикшерүдҽн алынган мҽгълүмат нигезендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеге талҽплҽренҽ туры 

килүенҽ ихтыяҗыннан чыгып Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты 

тарафыннан кабул ителҽ. Юл шартларын тикшерү 3.1.3 пунктның алтынчы һҽм 

җиденче абзацларында каралган очракларда үткҽрелми.  

 



3.3. Муниципаль маршрутның үзгҽрүенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

тукталыш пунктын гамҽлдҽн чыгару яки күчерү; 

яңа тукталыш пунктын билгелҽү; 

муниципальара маршрут буенча тукталыш пунктлары арасында транспорт 

чаралары хҽрҽкҽте гамҽлгҽ ашырыла торган урамнар (урамнар, автомобиль 

юллары) хҽрҽкҽт итү юлларын үзгҽртү); 

үзгҽртү сыйныф транспорт чаралары кулланыла торган пассажирлар йөртү өчен 

муниципаль маршрут буенча, максималь саны транспорт чаралары һҽр сыйныф; 

муниципаль маршрутта пассажирларны утырту һҽм төшерү тҽртибен үзгҽртү (бары 

тик билгелҽнгҽн тукталыш пунктларында яки юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре белҽн 

тыелмаган телҽсҽ кайсы урында гына); 

үзгҽртү төре даими ташу. 

4.4. Муниципаль маршрутны билгелҽүдҽн яки үзгҽртүдҽн баш тарту турында Карар 

кабул итү өчен нигез булып торалар: 

гаризада һҽм аңа теркҽлҽ торган документларда дөрес булмаган белешмҽлҽр бирү; 

башлангыч яки соңгы тукталыш пунктының булмавы; 

билгелҽнгҽн яисҽ үзгҽртелгҽн муниципаль маршрутта юл хҽрҽкҽте иминлегенҽ 

янаучы җитешсезлеклҽрне ачыклау; 

"Россия Федерациясендҽ автомобиль транспортында һҽм шҽһҽр җир өсте электр 

транспортында пассажирлар һҽм багажны даими йөртүне оештыру һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү турында" 2016 елның 13 

июлендҽге 220-ФЗ номерлы Федераль законның 12 статьясындагы 1.1 өлешендҽ 

каралган Килештерү булмау (алга таба - 220-ФЗ номерлы Федераль закон). 

3.5. Муниципаль маршрутны гамҽлдҽн чыгару нигезлҽре: 

ике һҽм аннан да күбрҽк муниципаль маршрутларны берлҽштерү; 

ачык конкурсны 220-ФЗ номерлы Федераль законның 24 статьясындагы 7 

өлешендҽ күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча хҽл ителмҽгҽн дип тану һҽм кабат ачык 

конкурс үткҽрмҽү турында Карар кабул итү; 

Башкарма комитетка, гади ширкҽтлек шартнамҽсендҽ катнашучы юридик 

затлардан, шҽхси эшмҽкҽрлҽрдҽн, даими рҽвештҽ җайга салынулы тарифлар буенча 

пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашырырга ниятлҽнгҽн ачык конкурста катнашуга 

гаризалар яисҽ ачык конкурс яки сҽүдҽ процедураларын кабат уздырганда җайга 

салынулы тарифлар буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыруга 

бҽйле эшлҽр башкаруга дҽүлҽт контракты төзүгҽ гаризалар кертелмҽде.; 

Татарстан Республикасы буенча Эчке эшлҽр министрлыгының Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы дҽүлҽт инспекциясенең территориаль органнарыннан Башкарма 

комитетка ҽлеге муниципаль маршрутта юл шартларының юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы талҽплҽренҽ туры килмҽве турында килүе; 

Башкарма комитетка ҽлеге муниципаль маршрутка кертелгҽн урам һҽм автомобиль 

юллары участокларыннан керү, ҽлеге урамнарның, автомобиль юлларының һҽм 

аларда урнаштырылган ясалма юл корылмаларының техник торышы ҽлеге 

муниципальара маршрут буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү өчен 

файдаланыла торган транспорт чараларының тулы массасына һҽм (яки) 

габаритларына туры килми, дип хҽбҽр итҽ ТР Транспорт һҽм юл хуҗалыгы 

министрлыгы матбугат хезмҽте; 



территориясе буенча муниципальара маршрут уза торган муниципаль 

берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан расланган муниципаль 

маршрут буенча пассажирлар агымының тотрыклы булмавы һҽм халыкның даими 

ташуга ихтыяҗы булмау. 

3.6 даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутларын билгелҽү, үзгҽртү, юкка 

чыгару турында йҽ даими пассажирлар йөртү маршрутларын билгелҽүдҽн, үзгҽртү, 

юкка чыгару турында Башкарма комитетның муниципаль хокукый акты даими 

пассажирлар йөртү маршрутын билгелҽү, үзгҽртү, юкка чыгару турында тҽкъдим 

белҽн мөрҽҗҽгатьне теркҽгҽн көннҽн соң 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителҽ. 

3.7. Башкарма комитетның даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутларын 10 

көн эчендҽ билгелҽү, үзгҽртү, юкка чыгару турында муниципаль хокукый акты 

инициаторга даими пассажирлар йөртү маршруты буенча транспорт чарасын йөртү 

юлы тасвирламасын, маршрут схемасын һҽм кабул ителгҽн карарны 

мотивлаштырылган нигезлҽү белҽн тҽкъдимнҽр җибҽрелҽ. 

3.8. Башкарма комитетның муниципаль хокукый акты дҽлиллҽнгҽн нигез белҽн 

даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутларын билгелҽүдҽн, үзгҽртүдҽн, юкка 

чыгарудан баш тарту турындагы тҽкъдим инициаторына 10 көн эчендҽ җибҽрелҽ. 

3.9. Даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты, даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртүнең муниципальара маршруты Федераль законның 26 

статьясындагы 1 өлешенең 1 - 11 пунктларында каралган ҽлеге маршрутлар 

турында мҽгълүматлар даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең тиешле 

маршрутлары реестрларына кертелгҽннҽн соң, ҽлеге маршрутлар турында 

Федераль законның 26 статьясындагы 1 өлешенең 3 - 11 пунктларында каралган 

үзгҽрешлҽр көненнҽн билгелҽнгҽн яисҽ үзгҽртелгҽн булып санала. 

3.10. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары ҽлеге 

маршрутлар турындагы мҽгълүматларны даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең 

муниципаль маршрутлары реестрыннан төшереп калдыру көненнҽн гамҽлдҽн 

чыгарылган дип санала. 

3.11. Ҽгҽр дҽ аз вакыт хокукый зат, шҽхси эшкуар яки гади ширкҽт шартнамҽсендҽ 

катнашучы белҽн килештерелмҽгҽн булса, аларга даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык бирелгҽн, мондый таныклыкның 

гамҽлдҽ булу вакыты дҽвамында тиешле маршрутны үзгҽртү яисҽ юкка чыгару 

турында карар аның вҽкалҽтле органы тарафыннан мондый таныклыкның гамҽлдҽ 

булу вакыты тҽмамланганчы 100 сиксҽн көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителҽ һҽм 

мондый таныклыкның гамҽлдҽ булу вакыты тҽмамланганнан соң үз көченҽ керҽ. 

3.12.  даими рҽвештҽ пассажирлар ташуның муниципаль маршрутын үзгҽртү 

турында Федераль законның 12 статьясындагы 3 өлешендҽ каралган җирле 

үзидарҽнең вҽкалҽтле органы тарафыннан каралган алтмыш көн эчендҽ ҽлеге 

маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклыклар 

бирелгҽн гади ширкҽт шартнамҽсендҽ вҽкалҽтле катнашучы, юридик зат, шҽхси 

эшмҽкҽр, мондый маршрутларның гамҽлдҽ булуын кабул ителгҽн карар нигезендҽ 

килҽсе срокка озайту турында гаризалар белҽн җирле үзидарҽ вҽкалҽтле органына 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ тиеш.  

  

4. Даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутлары реестры. 



4.1. Реестр муниципаль маршрутларның мҽгълүмат базасыннан гыйбарҽт. 

4.2. Башкарма комитет тарафыннан гамҽлдҽ булган яки гамҽлдҽн чыгарылган 

барлык муниципаль маршрутлар турында белешмҽлҽр реестрдан кертелергҽ, 

үзгҽртелергҽ яки төшереп калдырылырга тиеш. 

4.3. Реестр Башкарма комитет тарафыннан электрон рҽвештҽ алып барыла һҽм 

Питрҽч муниципаль районының «Интернет»мҽгълүмати - телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырыла. 

4.4. Башкарма комитет Питрҽч муниципаль районы чиклҽрендҽ даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары реестрын алып бара. 

4.5. Реестрны алып бару реестрга тиешле үзгҽрешлҽр кертү юлы белҽн башкарыла. 

Реестрга үзгҽрешлҽр кертү яңа муниципаль маршрутлар билгелҽүгҽ, гамҽлдҽге 

муниципаль маршрутларның үзгҽрүенҽ яки бетерелүенҽ бҽйле рҽвештҽ башкарыла. 

4.6. Реестрга түбҽндҽге мҽгълүматлар кертелҽ: 

Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутының теркҽү номеры тиешле Реестрда. 

Даими пассажирлар йөртү маршрутының тҽртип номеры. 

Башлангыч тукталыш пункты атамалары һҽм даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү 

маршруты буенча соңгы тукталыш пункты рҽвешендҽ даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртү маршрутының атамасы, аның чиклҽрендҽ башлангыч тукталыш пункты һҽм 

ҽлеге маршрут буенча соңгы тукталыш пункты урнашкан маршрут буенча соңгы 

тукталыш пункты исеме. 

Чик буе тукталыш пунктлары урнашкан даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү 

маршруты буенча арадаш тукталыш пунктлары исемнҽре; 

Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршруты буенча тукталыш пунктлары 

арасында транспорт чаралары хҽрҽкҽте күздҽ тотылган урамнар, автомобиль 

юллары исемнҽре. 

Даими пассажирлар йөртү маршруты озынлыгы. 

Пассажирларны утырту һҽм төшерү тҽртибе (билгелҽнгҽн тукталыш пунктларында 

яки, ҽгҽр бу федераль закон белҽн тыелмаган булса, даими пассажирлар йөртү 

маршруты буенча телҽсҽ кайсы урында юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре белҽн тыелмаган 

очракта гына). 

Даими рҽвештҽ пассажирлар ташу төре. 

Транспорт чараларының характеристикалары (транспорт чаралары төрлҽре, 

транспорт чараларының класслары, транспорт чараларының экологик 

характеристикалары, транспорт чараларын эксплуатациялҽүнең максималь вакыты, 

пассажирлар йөртү сыйфатына йогынты ясый торган транспорт чараларының 

характеристикалары), даими пассажирлар йөртү маршрутын, дҽүлҽт яки 

муниципаль контракт һҽм (яки) ачык конкурста катнашуга гариза белҽн каралган, 

анда даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне 

гамҽлгҽ ашыру турында таныклык бирелҽ. 

Һҽр класслы транспорт чараларының максималь саны, аны даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртү маршруты буенча файдаланырга рөхсҽт ителҽ; 

Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыра башлау датасы. 

Исеме, урыны (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме һҽм булса, атасының исеме, 

яшҽү урыны (шҽхси эшмҽкҽр өчен), даими пассажирлар йөртү маршруты буенча 

йөртҽ торган салым түлҽүченең идентификация номеры.  



5. Үзгәртү төре даими ташу 

5.1. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты буенча гамҽлгҽ 

ашырыла торган төрен үзгҽртү, ҽгҽр ҽлеге карар даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртүне планлаштыру документы белҽн каралган булса, рөхсҽт ителҽ. 

5.2. Даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутын билгелҽгҽн башкарма 

комитет ҽлеге карар үз көченҽ кергҽн көнгҽ кадҽр 180 көннҽн дҽ соңга калмыйча 

ҽлеге карар үз көченҽ кергҽн көнгҽ кадҽр даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү төрен 

үзгҽртү турында Карар кабул ителгҽн юридик затка, индивидуаль эшкуарга бу 

карар турында тиешле маршрут буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне 

гамҽлгҽ ашыручы гади ширкҽт шартнамҽсендҽ катнашучы вҽкалҽтле затка хҽбҽр 

итҽ. 

5.3. Даими пассажирлар йөртү төрен үзгҽртү турында мҽгълүмат даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртү маршрутлары реестрына кертелҽ.  

6. Җайга салынулы тарифлар буенча даими пассажирлар йөртүне 

оештыру. 

6.1. Халык өчен транспорт хезмҽтлҽреннҽн файдалана алуны тҽэмин итү 

максатларында Башкарма комитет җайга салынулы тарифлар буенча даими 

рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру өчен муниципаль маршрутлар 

билгели. 

6.2. Җайга салынулы тарифлар буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне 

гамҽлгҽ ашыру башкарма комитет (алга таба - муниципаль заказ бирүче) дҽүлҽт 

һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт 

күрсҽтүлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, федераль закон нигезлҽмҽлҽрен 

исҽпкҽ алып, муниципаль контрактларны төзү юлы белҽн тҽэмин ителҽ. 

3.3. Муниципаль контракт муниципаль заказчы исеменнҽн бирелгҽн һҽм даими 

рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең барлык маршрутлары буенча пассажирлар йөртү 

хокукын раслый торган билетлардан файдалануны күз алдында тотарга мөмкин. 

4.4. Муниципаль заказ бирүче даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршруты 

картасы муниципаль контрактның гамҽлдҽ булу вакытына бирҽ. 

6.5. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча 

йөртүгҽ җайга салынулы тарифлар Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

Дҽүлҽт комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.  

7. Җайга салынулы тарифлар буенча даими пассажирлар йөртүне 

оештыру. 

7.1. Халык өчен транспорт хезмҽтлҽреннҽн файдалана алуны тҽэмин итү 

максатларында Башкарма комитет даими рҽвештҽ даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртүне гамҽлгҽ ашыру өчен муниципаль маршрутлар билгели. 

7.2. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты буенча даими 

рҽвештҽ даими рҽвештҽ даими рҽвештҽ даими рҽвештҽ йөртүлҽрне гамҽлгҽ ашыру 

хокукы даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең тиешле маршруты буенча 

пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык белҽн раслана. 

7.3. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты картасы һҽр 

транспорт чарасына бирелҽ, ул даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү өчен тиешле 

маршрут буенча кулланыла. 



7.4. Даими кулланыла торган тарифлар буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ 

ашыруга карата талҽплҽр Башкарма комитетның муниципаль хокукый акты белҽн 

эшлҽнҽ һҽм раслана.  

8. Бирү турында таныклык гамәлгә ашыру буенча муниципаль маршрут 

даими пассажирлар йөртү һәм карта тиешле маршрут. 

8.1. Маршрутның картасы һҽм даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ 

ашыру турында таныклык Башкарма комитет тарафыннан бирелҽ. 

8.2. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык 

һҽм тиешле маршрут картасы даими пассажирлар йөртү маршруты буенча 

пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру хокукына ачык конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча 

(алга таба - ачык конкурс) Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелҽ. 

8.3. Ачык конкурс үткҽрмичҽ, пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында 

таныклык муниципаль маршрут буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү һҽм 

тиешле маршрут картасы даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру өчен 

билгелҽнгҽн очракта бирелҽ: 

24 статьяның 10 өлешендҽ яисҽ Федераль законның 29 статьясындагы 1 

өлешенең 1, 2 яисҽ 7 пунктында каралган шартлар килеп җиткҽннҽн соң һҽм ачык 

конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча бирелгҽн даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ 

ашыру турында Яңа таныклык нигезендҽ даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне 

гамҽлгҽ ашыра башлаганчы. Федераль законның 24 статьясындагы 10 өлешендҽ 

каралган шартлар буенча, даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү һҽм ҽлеге маршрут 

карталары маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында 

таныклык бирү хҽл ителмҽгҽн дип танылган ачык конкурс җиңүчегҽ рөхсҽт 

ителми; 

Маршрут буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү, билгелҽнгҽн тҽэмин итү 

максатларында халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү гадҽттҽн тыш хҽл 

шартларында. 

8.4. Ачык конкурс үткҽрмичҽ даими пассажирлар йөртү маршруты буенча 

пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык һҽм даими пассажирлар 

йөртү маршруты картасы аларны бирү өчен нигез булган хҽллҽр килеп туган көнне 

бирелҽ, ул 100 сиксҽн көннҽн дҽ артмаска тиеш, ҽ мондый хҽл ҽлеге маршрут 

буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында элек бирелгҽн таныклыкның 

гамҽлдҽ булуын туктатып тору булса, күрсҽтелгҽн таныклыкның гамҽлдҽ булуын 

туктатып тору билгелҽнгҽн вакытка бер тапкыр бирелҽ. 

 

9. Регуляр пассажирлар ташу маршруты картасын рәсмиләштерү, яңадан 

рәсмиләштерү тәртибе. 

9.1. Маршрут картасы даими пассажирлар йөртү рҽсмилҽштерелҽ бу бланке яки 

электрон карта формасында. 

9.2. Маршрут картасы Бланк даими пассажирлар йөртү документ булып тора 

катгый хисап, защищенным нче ялгану. 

9.3. Даими пассажирлар йөртү маршрутының бланкасы формасы һҽм аны тутыру 

тҽртибе транспорт өлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм норматив-хокукый җайга 

салу функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы 

тарафыннан раслана. 



9.4. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршруты картасында түбҽндҽге 

мҽгълүматлар күрсҽтелҽ: 

Даими пассажирлар йөртү маршруты картасын биргҽн җирле үзидарҽ органы 

исеме. 

Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутының исҽп номеры карта. 

Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутының теркҽү номеры даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртү маршрутлары реестрында. 

Даими пассажирлар йөртү маршрутының тҽртип номеры. 

Башлангыч тукталыш пункты атамалары һҽм даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү 

маршруты буенча соңгы тукталыш пункты рҽвешендҽ даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртү маршрутының атамасы, аның чиклҽрендҽ башлангыч тукталыш пункты һҽм 

ҽлеге маршрут буенча соңгы тукталыш пункты урнашкан маршрут буенча соңгы 

тукталыш пункты исеме. 

Ҽлеге маршрут буенча йөртҽ торган салым түлҽүченең исеме, урыны (юридик зат 

өчен), фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшҽү урыны (шҽхси эшмҽкҽр өчен), 

идентификация номеры 

Транспорт чарасы төре һҽм транспорт чарасы классы. 

Транспорт чараларының экологик характеристикалары. 

Даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты картасы гамҽлдҽ булу Срогы, 

ҽгҽр Федераль закон нигезендҽ ул чиклҽнгҽн вакытка бирелгҽн булса. 

Транспорт чараларының характеристикалары ҽлеге маршрутка карата даими 

рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутлары реестры белҽн каралган 

9.5. Ҽгҽр даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты картасы 

гади ширкҽт шартнамҽсендҽ катнашучыларның берсенҽ, 9.4 пунктының 7 

пунктчасында каралган белешмҽлҽр бирелҽ. ҽлеге Нигезлҽмҽ, гади ширкҽт 

килешүенең һҽр катнашучысына карата күрсҽтелҽ. 

9.6. Юридик затка, шҽхси эшмҽкҽргҽ яки гади ширкҽт килешүендҽ 

катнашучыларның берсенҽ бирелгҽн даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең 

муниципаль маршруты картасы гамҽлдҽ булу срогы озайтылган очракта, транспорт 

чарасының класслы яисҽ характеристикасы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзгҽртелгҽн 

очракта, юридик зат үзгҽртеп корылган, аның исемен үзгҽртү, урнашу урынын 

үзгҽртү, шулай ук индивидуаль эшкуарның яшҽү урыны үзгҽргҽн очракта яңадан 

рҽсмилҽштерелергҽ тиеш. 

9.7. Даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты картасын яңадан 

рҽсмилҽштерү Башкарма комитет тарафыннан ҽлеге карта бирелгҽн юридик 

затның, шҽхси эшмҽкҽрнең яисҽ гади ширкҽтнең вҽкалҽтле вҽкиленең тиешле 

гаризасы белҽн мөрҽҗҽгать иткҽн көннҽн алып биш көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

10.  Туктату яки туктату гамәлләре турында таныклык гамәлгә ашыру 

буенча пассажирлар ташу маршруты буенча даими пассажирлар йөртү һәм 

даими пассажирлар йөртү карталары маршрутында. 

10.1. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты буенча 

пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык биргҽн Башкарма комитет 

ҽлеге таныклыкның гамҽлдҽ булуын түбҽндҽге шартларның берсе булса да 

туктатачак: 



Судның юридик затта, шҽхси эшмҽкҽрдҽ яки гади ширкҽт килешүендҽ 

катнашучыларның берсе генҽ булса да лицензияне гамҽлдҽн чыгару турындагы 

карарының законлы көченҽ керүе. 

Ҽлеге таныклыкның гамҽлдҽ булуын туктату турында суд карарының законлы 

көченҽ керүе. 

Ҽлеге таныклык бирелгҽн юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр яки гади ширкҽт 

килешүендҽ катнашучы вҽкалҽтле затның таныклыкның гамҽлдҽ булуын туктату 

турында гариза белҽн мөрҽҗҽгате. 

Ҽлеге таныклыкның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланды. 

Җайга салынулы тарифлар буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне туктату 

һҽм җайга салынулы тарифлар буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ 

ашыра башлау турында Федераль законның 18 статьясында каралган карар үз 

көченҽ керү. 

Җирле үзидарҽнең вҽкалҽтле органы тарафыннан даими рҽвештҽ пассажирлар 

йөртүнең тиешле маршруты буенча гадҽттҽн тыш хҽл булмаганда, өч көннҽн артык 

рҽттҽн каралган расписание буенча бер генҽ рейс да үтҽлмҽү сҽбҽпле даими 

рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклыкның гамҽлдҽ 

булуын туктату турында карар кабул итү. 

10.2. 10.1 пунктның 2, 3, 5, 6 һҽм 7 абзацларында каралган хҽллҽр буенча. ҽлеге 

нигезлҽмҽ, гамҽлгҽ ашыру турында таныклык гамҽлгҽ ашыру буенча пассажирлар 

ташу маршруты буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү туктатыла бирле ҽлеге 

Шартлар. 

10.3. 10.1 пунктның 4 абзацында каралган хҽллҽр буенча. ҽлеге Нигезлҽмҽ, даими 

рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты буенча пассажирлар 

йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклыкның гамҽлдҽ булуы ҽлеге таныклыкның 

Башкарма комитетка эшлҽвен туктату турында гариза кергҽн көннҽн соң 90 көн 

узгач туктатыла. Күрсҽтелгҽн срок тҽмамланганчы юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр яки 

гади ширкҽт килешүендҽ катнашучы, шундый гариза белҽн мөрҽҗҽгать иткҽн, 

ҽлеге таныклык белҽн каралган даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ 

ашырырга тиеш. 

10.4. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты буенча 

пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык бирелгҽн юридик зат, 

шҽхси эшмҽкҽр яки гади ширкҽт шартнамҽсендҽ катнашучы вҽкалҽтле зат 

Башкарма комитетка, даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыра 

башлаганнан соң 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча аның эшчҽнлеген туктату турында 

язма рҽвештҽ гариза белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. Башкарма комитет 

шҽһҽрнең рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

ҽлеге гаризаның кергҽн көннҽн соң 10 көн эчендҽ кабул ителүе турында мҽгълүмат 

урнаштыра. 

10.5. Башкарма комитет судка даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру 

турында таныклыкның гамҽлдҽ булуын туктату турында гариза белҽн мөрҽҗҽгать 

итҽ: 

Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 11 өлешендҽ каралган срокларда юридик зат, шҽхси эшкуар, 

даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршруты буенча даими рҽвештҽ пассажирлар 



йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында гади отчетлар ширкҽтлегенең вҽкалҽтле вҽкиле 

тарафыннан берничҽ тапкыр тапшырылмаган. 

Бер ел эчендҽ ҽлеге таныклык бирелгҽн гади ширкҽт шартнамҽсендҽ 

катнашучыларның берсе генҽ булса да юридик зат, шҽхси эшмҽкҽрне 

административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 11.33 

статьясындагы 3 - 5 өлешлҽрендҽ күрсҽтелгҽн административ хокук бозулар 

йөртүнең ҽлеге таныклыгын гамҽлгҽ ашырганда кылган өчен административ 

җаваплылыкка тарту күп тапкыр була. 

Гади ширкҽт шартнамҽсен өзү (ҽлеге таныклык гади ширкҽт килешүендҽ 

катнашучыларга бирелгҽн очракта). 

Федераль законның 4 статьясындагы 15 өлешендҽ, юридик зат, шҽхси эшкуар, гади 

ширкҽт шартнамҽсендҽ катнашучы даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутын 

үзгҽртү турында гариза тапшырмаган очракларда һҽм вакытында тапшырылмаган;  

10.6. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты карталарының 

гамҽлгҽ ашырылуы ҽлеге маршрут буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру 

турында таныклыкның гамҽлдҽ булуы туктатылган көннҽн, ҽ даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртү муниципаль контракт нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган очракта, 

ҽлеге контрактның гамҽлдҽ булуы туктатылган көннҽн туктатыла. 

10.7. Даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ 

ашыру турында таныклык гамҽлдҽ булу, даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү 

маршруты буенча даими рҽвештҽ йөртүлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен юридик зат, 

шҽхси эшкуар, гади ширкҽт килешүендҽ катнашучыларга даими рҽвештҽ 

пассажирлар йөртү маршрутының гамҽлдҽ булуы юридик затта, шҽхси эшмҽкҽрдҽ 

булган эшчҽнлекне туктатып тору очрагында туктатыла, гҽрчҽ гади ширкҽт 

килешүендҽ катнашучыларның берсе генҽ булса да автомобиль транспортында 

пассажирлар йөртү буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру өчен бирелгҽн.. 

11.  Регуляр йөк ташу турында хисаплар 

11.1. Муниципаль контракт төзелгҽн яисҽ даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне 

гамҽлгҽ ашыру турында таныклык бирелгҽн пассажирлар ташучы Башкарма 

комитетка ҽлеге муниципаль контрактны төзегҽн яисҽ ҽлеге таныклыкны биргҽн, 

даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында квартал саен 

хисаплар җибҽрергҽ тиеш. 

11.2. Даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында квартал саен 

хисаплар формасы һҽм ҽлеге хисапларны Башкарма комитетка җибҽрү сроклары 

транспорт өлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм норматив-хокукый җайга салу 

функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 

билгелҽнҽ. 


