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«Зеленодольск муниципаль районы» Муниципаль берәмлегенең даими 
муниципаль маршрутлары буенча гомуми файдаланудагы автомобиль 

транспортында пассажирлар йѳртүне оештыру турында»  
Нигезләмә 

 
  

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. «Зеленодольск муниципаль районы муниципаль берәмлеге даими 
муниципаль маршрутлары буенча гомуми файдаланудагы  автомобиль 
транспортында пассажирлар йѳртүне оештыру турында» Нигезләмә предметы (алга 
таба – Нигезләмә).  

Әлеге Нигезләмә Зеленодольск муниципаль районы муниципаль берәмлеге 
чикләрендә даими муниципаль маршрутлар буенча гомуми файдаланудагы 
автомобиль транспортында пассажирлар йөртүне оештыру белән бәйле 
мөнәсәбәтләрне, шул исәптән даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутларын 
билгеләү, үзгәртү, билгеләп үтү, юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләрнең даими 
рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга рѳхсәт бирү белән бәйле 
мөнәсәбәтләрне регламентлый.   

1.2. Нигезләмәне гамәлгә ашыру өлкәсе 

Нигезләмә Зеленодольск муниципаль районының  бөтен территориясендә  
гамәлдә һәм барлык юридик затларга  оештыру-хокукый формаларының һәм милек 
формаларының нинди булуына карамастан һәм шулай ук  юридик зат булмаган  
Зеленодольск муниципаль районының даими муниципаль маршрутлары буенча 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы шәхси эшмәкәрләр өчен мәҗбүри булып 
тора. 

Транспорт йөртү буенча килешү бурычларыннан, шулай ук башка милек һәм 
алар белән бәйле шәхси милеккә карамаган мөнәсәбәтләр, аларда 
катнашучыларның тигезлегенә, ихтыяр автономиясенә һәм мөлкәти 
мөстәкыйльлегенә нигезләнгән һәм пассажирлар йөртү эшчәнлегенә бәйле 
мөнәсәбәтләр гражданлык   законнары белән җайга салына. 

1.3. Муниципаль маршрутлар буенча даими пассажирлар йөртүне оештыру 
буенча мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салу.  

Әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе Гражданлык кодексына, «Автомобиль 
транспорты һәм шәһәр җир өсте электр транспорты уставы» 2007 елның 8 
ноябрендәге 259-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә 
автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында 
пассажирларны һәм йѳкне даими йөртүне оештыру һәм Россия Федерациясенең 
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2015 елның 13 июлендәге 220-
ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – Федераль закон) нигезендә, Россия 
Федерациясе Хѳкүмәтенең 2009 елның 14 февралендәге  «Автомобиль 
транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар йѳртү һәм 
йѳк ташу кагыйдәләрен раслау турында»гы 112нче Карары, Татарстан 
Республикасының 2015 елның 23 декабрендәге «Татарстан Республикасы 
территориясендә гомуми файдаланудагы автомобиль һәм шәһәр җир өсте электр 
транспортында пассажирлар йөртүне оештыру һәм Татарстан Республикасының 
аерым закон актларының үз көчләрен югалтуын тану турында» №107-ТРЗ Законы 
белән эшләнгән. 



1.4. Әлеге Законда кулланыла торган төп төшенчәләр 

1.4.1. Федераль законда күрсәтелгән «Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
муниципаль маршруты», «тукталыш пунктының үткәрүчәнлеге», «транспорт 
чаралары классы», «рейс», «даими рәвештә пассажирлар йөртү төре», «җайга 
салынулы тарифлар буенча даими рәвештә ташу», «даими рәвештә пассажирлар 
йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык», 
«даими рәвештә пассажирлар йөртүне планлаштыру маршруты картасы», «даими 
рәвештә пассажирлар йөртүне планлаштыру документы», «даими йөртү маршруты 
паспорты» тѳшенчәләре кулланыла. 

1.4.2. «Даими йѳртү маршруты», «тукталыш пункты " төшенчәләре»,  

Инфраструктуралары 2007 елның 8 ноябрендәге 259-ФЗ номерлы Федераль 
законда күрсәтелгән «Автомобиль транспорты һәм шәһәр җир өсте электр 
транспорты уставы» төшенчәләрендә кулланыла. 

1.4.3. «Дәүләт заказчысы», «муниципаль заказчы» төшенчәләре 2013 елның 4 
апрелендәге №44-ФЗ Федераль законында күрсәтелгән «дәүләт һәм муниципаль 
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 
өлкәсендә контракт системасы турында» мәгънәләрдә кулланыла. 

1.5. Муниципаль маршрутлар буенча даими пассажирлар йөртүне оештыруның 
төп принциплары. 

- расланган норматив күрсәткечләр нигезендә гражданнарны даими 
пассажирлар йөртү белән тәэмин итү; 

 - халыкка пассажирлар транспорты хезмәтләреннән файдалана алуны, 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруның тотрыклылыгын һәм социаль-икътисадый 
нәтиҗәлелеген тәэмин итү; 

- даими муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар ташу өлкәсендә 
куркынычсызлыкны тәэмин итү; 

- пассажирлар йөртүне гамәлгә ашырганда юридик һәм физик затларның 
хокуклары һәм бурычлары тигезлеге; 

 - халыкның социаль якланмаган катламнары өчен пассажирлар транспорты 
хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген арттыру; 

 - муниципаль контрактларда пассажирлар ташучылар белән төзелә торган 
(җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутлары 
буенча) һәм пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыклар нигезендә 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру (даими йөртү маршрутлары буенча 
кѳйләнмәгән тарифлар буенча). 

  

2. Даими йѳртү муниципаль  маршрутлар буенча йѳртүне даими оештыру 
ѳлкәсендә Башкарма комитет вәкаләтләре 

 

 

2.1. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты вәкаләтләре: 

- үз компетенциясе кысаларында Зеленодольск муниципаль районы 
территориясендә даими рәвештә пассажирлар йөртүне оештыруны җайга салучы 
норматив хокукый актлар кабул итә; 



- даими рәвештә пассажирлар йөртүне планлаштыру документларын раслый; 

- даими рәвештә пассажирлар йѳртүнең маршрут челтәрен раслый;  

- даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары реестрын 
раслый, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын билгели, 
үзгәртә һәм юкка чыгара; 

- даими рәвештә пассажирлар йѳртүнең муниципаль маршрутлары буенча 
халыкка транспорт хезмәте күрсәтү сыйфаты параметрларын һәм аларның норматив 
әһәмиятен раслый; 

даими рәвештә пассажирлар йөртүне оештыру һәм аны гамәлгә ашыруны 
тикшереп тору мәсьә¬әләре буенча федераль башкарма хакимият органнары, 
Татар¬стан Республикасы башкарма хакимият органнары белән үзара хезмәттәшлек 
итәләр; 
 

- Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары һәм 
башка муниципаль хокукый актлар нигезендә башка вәкаләтләргә ия. 

2.2. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты даими рәвештә 
пассажирлар йөртүне оештыру өлкәсендә:  

даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципальара маршрутлары буенча 
даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль заказ¬чысы функцияләрен 
башкаралар, муниципаль контракт төзиләр, муниципаль контракт шартларының 
үтәлешен тикшереп торалар һәм даими рәвештә пассажирлар йөртүнең маршрут 
карталарын бирәләр; 
 

- даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру хокукына ачык конкурс 
оештыручы функцияләрен үти һәм пассажирлар йөртүчеләргә даими рәвештә 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык бирә, аларның эшчәнлеген 
контрольдә тота; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутының картасын һәм даими 
рәвештә пассажирлар йөртү маршрутлары буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 
ашыру турында таныклык бирә һәм рәсмиләштерүне оештыра; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары реестрын 
алып бара, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын 
билгеләү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча тәкъдимнәр кертә; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрут челтәрен 
формалаштыра; 

- муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан тукталыш пунктлары 
исемлеген билгели, алар автомобиль транспортында пассажирларны һәм йѳк даими 
йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча башлангыч һәм (яки) соңгы тукталыш 
пунктлары исемлеген билгели; 

Даими йѳртүләр муниципальара маршрутлар буенча  муниципаль берәмлек 
территориясендә урнашкан  тукталыш пунктлары буенча тәкъдимнәрне Татарстан 
Республикасы башкарма хакимияте вәкаләтле органына җибәрә; 
 

   

3. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын ачу, 
үзгәртү һәм ябу 



 

3.1. Даими рәвештә пассажирлар йѳртүнең маршрут челтәре.  

Муниципаль даими пассажирлар йөртүнең маршрут челтәре (алга таба - 
маршрут челтәре) - Зеленодольск муниципаль районы муниципаль берәмлеге 
территориясендә гамәлдә булган һәм ачылуга таләп ителә торган автомобиль 
транспортын даими йөртүнең маршрутлары исемлеге, кагыйдә буларак, районның 
административ чикләре белән чикләнгән. 

Зеленодольск муниципаль районының маршрут челтәре даими рәвештә 
пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларыннан формалаша һәм 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан 
раслана. 

Маршрут челтәрен формалаштыру расланган норматив күрсәткечләр 
нигезендә, Яшел Үзән муниципаль районы халкына хезмәт күрсәтү сыйфатын 
гомуми файдаланудагы пассажир транспорты белән тәэмин итү гамәлгә ашырыла. 

3.2. Маршрут челтәрен формалаштыруның төп принциплары. 

Зеленодольск муниципаль районының маршрут челтәре анализ нигезендә 
формалашырга тиеш: халык саны һәм структурасы; пассажирлар агымнары һәм 
аларны бүлү, шул исәптән вакыт буенча, төп зоналар (объектлар) арасында; урам-
юл челтәре мөмкинлекләре; юл хәрәкәтен оештыру буенча гамәлдәге чикләүләр; 
транспортның башка төрләре маршрутлары булу.  

Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты ачылганда 
пассажирлар агымы күләме ягыннан максатчанлыгы һәм икътисади нигезлелек 
исәпкә алынырга тиеш. Башка маршрутларның дублирования проценты, кагыйдә 
буларак, 50% тан артмаска тиеш. 

Өстенлек транспорт чараларының зур һәм аеруча зур классына бирелә. 

Даими рәвештә пассажирлар йѳртүнең төбәкара, чиктәш төбәкара, төбәкара 
маршрутлары шәһәр үзәге аша узарга тиеш түгел, шәһәр чигендә алар 
пассажирларны утырту (төшерү) хокукыннан башка расланган схема буенча кыска 
юл белән автовокзалларга һәм автостанцияләргә кадәр узарга тиеш. 

3.3. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары төрләре.  

Эш режимы буенча халыкка хезмәт күрсәтү үзеняәлегенә бәйле рәвештә 
муниципаль маршрутлар кѳйләнмәгән тарифлар буенча даими йѳртүләр яисә 
кѳйләнгән тарифлар буенча даими йѳртүләргә бүленә; 

- җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә йѳртү - Россия 
Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары яки җирле үзидарә 
органнары тарафыннан билгеләнгән тарифларны кулланып гамәлгә ашырыла 
торган һәм билгеләнгән тәртиптә расланган юлда йөрү өчен барлык ташламалар 
бирү; 

- кѳйләнмәгән тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йѳртү – йѳртүче 
билгеләгән тарифлар кулланып даими рәвештә йѳртү; 

3.4. Зеленодольск муниципаль районында даими маршрут йөртү бары тик 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан билгеләнгән 
даими рәвештә пассажирлар ташуның муниципаль маршрутлары реестрына 
кертелгән даими маршрутлар буенча гына рөхсәт ителә:   

- «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 



5 апрелендәге 44нче Федераль законда билгеләнгән тәртиптә төзелгән муниципаль 
контракт һәм маршрут картасы буенча даими рәвештә пассажирлар йөртү буенча. 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү буенча Зеленодольск муниципаль 
районының даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртү 
хокукына ачык конкурс нәтиҗәләре буенча бирелгән муниципаль маршрут буенча 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык һәм маршрут картасы. 

3.5. Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә пассажирлар 
йөртүнең муниципаль маршрутларын билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару: 

Муниципаль маршрутлар Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә 
пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән 
чыгару тәртибе нигезендә эшләнә һәм Зеленодольск муниципаль районының 
маршрут челтәренә кертелә (әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы). 

Даими хәбәрләр маршрутын ачу Зеленодольск муниципаль районы муниципаль 
берәмлеге территориясендә даими рәвештә пассажирлар ташуның муниципаль 
маршрутлары реестрына кертелүе белән раслана. 

Зеленодольск муниципаль районында муниципаль берәмлек территориясендә 
даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары реестрын 
формалаштыру һәм алып бару формасы һәм тәртибе әлеге Нигезләмәнең 2 нче 
кушымтасында күрсәтелгән. 

 

4. Җайга салынулы тарифлар буенча даими пассажирлар йөртүне оештыру 

 

4.1. Халык өчен транспорт хезмәтләреннән файдалана алуны тәэмин итү 
максатларында Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты җайга 
салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру 
өчен муниципаль маршрутлар билгели. 

4.2. Җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне 
гамәлгә ашыру Башкарма комитет (алга таба - муниципаль заказчы) тарафыннан  
2013 елның 5 апрелендәг«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы 
турында" 44нче Федераль законда билгеләнгән тәртиптә муниципаль контрактларны 
төзү юлы белән тәэмин ителә.  

4.3. Муниципаль контракт предметы булып муниципаль заказчы тарафыннан 
билгеләнгән таләпләр нигезендә, җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга бәйле эшләр төзелгән гади ширкәт 
килешүендә катнашучы юридик зат, шәхсииндивидуаль эшмәкәр (алга таба - 
подрядчы), вәкаләтле зат тора. 

4.4. Муниципаль контракт муниципаль заказчы исеменнән бирелгән һәм даими 
рәвештә пассажирлар йөртүнең барлык маршрутлары буенча пассажирлар йөртү 
хокукын раслый торган билетлардан файдалануны күз алдында тотарга мөмкин. 

4.5. Муниципаль заказ бирүче муниципаль контрактның гамәлдә булу вакытына, 
тиешле контрактны үтәү өчен кирәкле транспорт чараларының максималь саны 
нигезендә даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутының карталарына бирә. 

Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
муниципаль маршрутларын бирү, яңадан рәсмиләштерү һәм исәпкә алу тәртибе 
әлеге Нигезләмәнең 3 нче кушымтасында күрсәтелгән. 



4.6. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча 
йөртүгә җайга салынулы тарифлар Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 
Дәүләт комитеты тарафыннан билгеләнә. 

 

5. Җайга салынмаган тарифлар буенча даими пассажирлар йөртүне оештыру 

 

5.1. 4.1нче пунктында күрсәтелгән кешеләр белән беррәттән. даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршрутлары белән Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты даими рәвештә пассажирлар йөртүнең чиктәш төбәкара 
маршрутларын, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципальара 
маршрутларын, даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен даими 
рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын билгеләргә хокуклы. 

5.2. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары, даими 
рәвештә пассажирлар йөртүнеңмуниципальара маршрутлары буенча җайга 
салынмый торган тарифлар белән даими рәвештә пассажирлар йөртү һәм багаж 
ташу хокукы ачык конкурс нәтиҗәләре буенча бирелгән таныклык  һәм  даими 
рәвештә пассажирлар йөртүнең тиешле маршрут карталары  белән раслана. 

5.3. Даими йөртүнең муниципаль маршруты картасы, даими рәвештә 
пассажирлар йөртүнең муниципальара маршруты, чиктәш төбәкара даими 
пассажирлар йөртү маршруты маршруты картасы һәр транспорт чарасына бирелә, 
ул даими пассажирлар йөртү өчен тиешле маршрут буенча кулланыла. 

5.4. Йөртүләрне гамәлгә ашыруга карата таләпләр Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының муниципаль хокукый акты белән эшләнә һәм 
раслана. 

 

6. Даими йѳртү тѳрләрен үзгәртү 

 

6.1. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты буенча 
гамәлгә ашырыла торган төрен үзгәртү, әгәр әлеге карар даими рәвештә 
пассажирлар йөртүне планлаштыру документы белән каралган булса, рөхсәт ителә. 

6.2. Әгәр кыска вакыт эчендә Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең 
вәкаләтле органы яисә җирле үзидарә вәкаләтле органы инициативасы буенча 
даими рәвештә пассажирлар йөртүне, даими пассажирлар йөртүнең муниципальара 
маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык бирелгән 
юридик зат, шәхси эшмәкәр яки гади ширкәт шартнамәсенең вәкаләтле 
катнашучысы белән килештерелмәгән булса, мондый таныклыкның гамәлдә булу 
вакыты дәвамында тиешле маршрутны үзгәртү яисә юкка чыгару турында карар 
аның Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә 
җирле үзидарәнең вәкаләтле органы инициативасы буенча мондый таныклыкның 
гамәлдә булу вакыты тәмамлануга 180 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә һәм 
мондый таныклыкның гамәлдәге срогы тәмамлану белән үз кѳченә кертелә. 

6.3. Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә 
җирле үзидарәнең вәкаләтле органы даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
муниципаль маршрутын, даими пассажирлар йөртүнең муниципальара маршрутын 
үзгәртү турында Карар кабул иткән көннән 60 көн эчендә әлеге маршрутлар буенча 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыклар бирелгән гади ширкәт 
шартнамәсендә вәкаләтле катнашучы, әлеге маршрутларның гамәлдә булуын 
киләсе вакытка озайту турында гаризалар, кабул ителгән карарларга ярашлы алдагы 



срокка әлеге маршрутларның картасы  белән Татарстан Республикасы башкарма 
хакимиятенең вәкаләтле органына яисә җирле үзидарәнең вәкаләтле органына 
мөрәҗәгать итәргә тиеш. 

6.4. Даими пассажирлар йөртү төрен үзгәртү турында мәгълүмат даими 
рәвештә пассажирлар йөртү маршрутлары реестрына кертелә. 

 

7. Даими йѳртүләр башкару турында хисаплар 

 

7.1. Муниципаль контракт төзелгән яки даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
муниципаль маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында 
таныклык бирелгән юридик зат, шәхси эшмәкәр әлеге муниципаль контрактны 
төзегән яки әлеге таныклыкны биргән, даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә 
ашыру турында квартал саен хисапларны Зеленодольск Үзән муниципаль районы 
Башкарма комитетына җибәрергә тиеш. 

7.2. Даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында квартал саен 
хисаплар формасы һәм әлеге хисапларны Башкарма комитетка җибәрү сроклары 
транспорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу 
функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 
билгеләнә. 

3.3. Даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында квартал саен 
хисапларның формасын һәм әлеге хисапларны җибәрү срокларын тутыру тәртибе 
әлеге Нигезләмәнең 5 нче кушымтасында күрсәтелгән. 

 

  



 «Зеленодольск муниципаль районы  
муниципаль берәмлеге даими 
муниципаль маршрутлары буенча 
гомуми куллану автомобильләрендә 
пассажирлар йѳртүне оештыру 
турында” Нигезләмәгә 
 2нче кушымта  
 

 
Муниципаль берәмлекләрне билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару тәртибе 

Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә пассажирлар йөртү 
маршрутлары 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә пассажирлар 

йөртүнең муниципаль маршрутларын билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару тәртибе 
(алга таба – тәртип) Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә 
пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән 
чыгару тәртибен билгели. 

1.2. Хәзерге тәртиптә түбәндәге төп терминнар кулланыла: 
- Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 

муниципаль маршрутлары реестрын оптимальләштерү - яңа маршрутларны 
билгеләү, үзгәртү, булган маршрутларны гамәлдән чыгару һәм (яки) тиешле төрдәге 
транспорт чараларының, классның һәм даими пассажирлар йөртүнең һәр 
муниципаль маршруты өчен сыйдырышлылыгын билгеләү юлы белән күп мөмкин 
булган маршрутлар схемасының иң яхшы вариантын сайлау (алга таба – маршрут); 

- маршрутны билгеләү - даими рәвештә пассажирлар йѳртүнең муниципаль 
маршрутлары реестрына конкрет (аерым) маршрутны кертү; 

- маршрутны үзгәртү-арадаш тукталыш пунктлары арасында транспорт 
чараларын йөртү юлларын үзгәртү яки озайту, шулай ук гамәлдәге маршрутны 
башлангыч яки соңгы тукталыш пунктыннан кыскарту; 

- маршрутны гамәлдән чыгару-даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
муниципаль маршрутлары реестрыннан конкрет (аерым) маршрутны төшереп 
калдыру. 

1.3. Әлеге тәртип вакытлыча туктату, маршрутлар уза торган юллар һәм 
урамнар участокларындагы хәрәкәтне үзгәртү, автомобиль юлларын, урамнарны, 
ясалма корылмаларны төзү, реконструкцияләү, ремонтлау, табигый, техноген 
характердагы табигый бәла-казалар яки юл-транспорт һәлакәтләрендә һәлакәтләр 
нәтиҗәсендә төзекләндерү буенча чаралар үткәргәндә җайга салынмый. 

 
2. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын билгеләү, 

үзгәртү һәм гамәлдән чыгару тәртибе  
 

2.1. «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге чикләрендә 
даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын билгеләү, 
үзгәртү, гамәлдән чыгару Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының 
муниципаль хокукый актлары белән гамәлгә ашырыла (маршрут челтәрен һәм 
даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары реестрын раслау 
яки үзгәртү турында). 

Маршрутларны билгеләү, үзгәртү һәм алып ташлау буенча тәкъдимнәр   
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетына даими йѳртүләр алып 
барырга теләге булган яисә даими йѳртүләр алып барган  юридик затлар, гади 
ширкәт килешүендә катнашучы шәхси эшмәкәрләр һәм шулай ук Татарстан 
Республикасы башкарма власть органнары, җирле үзидарә органнары (алга таба – 
инициаторлар) тарафыннан бирелә ала. 



2.2. Маршрутларны билгеләү, үзгәртү яки гамәлдән чыгару өчен, яңа торак 
зоналар һәм массивларны файдалануга керткәндә яки аларны сүткәндә алынган 
пассажирлар агымнарын тикшерү, юл һәм шәһәр төзелеше ситуациясен үзгәртү, 
сәүдәнең эре предприятиеләрен, медицина учреждениеләрен, спорт объектларын, 
ял базаларын һәм башка социаль әһәмиятле объектларны булдыру яисә бетерү, 
шулай ук даими рәвештә пассажирлар йөртүне планлаштыру документында 
каралган карар нигезендә нигез булып тора. 

2.3. Маршрут челтәренә һәм реестрга үзгәрешләр гамәлдәге маршрутларның 
хәрәкәт схемаларын үзгәртү юлы белән һәм хәрәкәт иминлеген тәэмин итүче 
шартлар булганда, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары 
реестрын, муниципаль маршрутларын оптимальләштерү яисә пассажирлар йөртүне 
оештыру мөмкинлеге булмаганда кертелә ала. 

2.4. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты пассажирлар 
агымыннан, транспорт инфраструктурасы объектларының үткәрүчәнлекләреннән 
чыгып, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең билгеләнгән, үзгәртелгән муниципаль 
маршруты буенча экологик характеристикаларга карата таләпләр билгели. 

2.5. Тәкъдим ителә торган яңа маршрутларны билгеләүнең максатка ярашлы 
булуы яки гамәлдәге маршрутларны үзгәртү турында Карар кабул итү өчен 
соңгылары түбәндәге документлар белән расланган Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетына тиешле гариза тапшыра: 

- даими пассажирлар йөртү төрен, транспорт чараларының максималь санын 
һәм төрен, категория, класс, транспорт чараларының экологик характеристикасын 
күрсәтеп, даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү яисә үзгәртү 
максатчанлыгын техник-икътисадый нигездән аңлатма язуы;  

- башлангыч, арадаш һәм соңгы тукталыш пунктлары күрсәтелгән маршрутның 
схемасы һәм озынлыгы; 

- маршрут буенча тукталыш пунктлары арасында транспорт чаралары хәрәкәте 
күздә тотылган урамнар һәм автомобиль юллары исемлеге; 

- маршрут буенча транспорт чаралары хәрәкәте расписаниесе буенча 
планлаштырылган. 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутының бер яки берничә участогы 
билгеләнгән яки үзгәртелә торган муниципаль маршрутның бер яки берничә 
участогы даими рәвештә пассажирлар йөртүнең билгеләнгән муниципаль 
маршрутлары участоклары белән туры килгән очракта, килешенгән расписание. 

- лицензия күчермәсе; 
- транспорт чараларын куллану һәм файдалану хокукын раслаучы документлар 

күчермәләре; 
- транспорт чараларын дәүләт теркәвенә алуны раслаучы документлар 

күчермәләре; 
– гариза белән вәкаләтле зат мөрәҗәгать иткән очракта, мөрәҗәгать итә торган 

зат-затның мөрәҗәгать итүче исеменнән гамәл кылу вәкаләтләрен раслый торган 
документ (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышанычнамәсез, мөрәҗәгать итүче 
исеменнән гамәлләр башкаруга ышанычлылыгы, гади ширкәт өчен гади ширкәт 
килешүе күчермәсе яки башка иптәшләр тарафыннан бирелгән ышаныч кәгазенең 
күчермәсе). 

2.6. Яңа маршрутлар билгеләүдән баш тарту яки гамәлдәге маршрутларны 
үзгәртүдән баш тарту өчен нигез булып тора:  

- маршрутны билгеләү яки үзгәртү турында гаризада дөрес булмаган 
мәгълүматларны күрсәтү; 

- әлеге нигезләмәнең 2.5нче пунктында каралган бер яки берничә документның 
инициаторы булмаган; 

- маршрутның тукталыш пунктларын төзекләндерүнең милли стандарт, Россия 
Федерациясенең норматив хокукый актлары белән билгеләнгән таләпләргә туры 
килмәве;  

- маршрутның Россия Транспорт министрлыгының 15.01.2014 ел, № 7 боерыгы 
белән расланган Автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр 



транспортында пассажирлар һәм йөк ташу иминлеген тәэмин итү кагыйдәләре белән 
билгеләнгән таләпләргә туры килмәве; 

- маршрут уза торган урамнарның, җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының 
һәм аларда урнаштырылган ясалма юл корылмаларының техник торышы әлеге 
маршрут буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен 
файдаланырга тәкъдим ителә торган транспорт чараларының тулы массасы һәм 
(яки) габаритларына туры килмәү; 

-транспорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу 
функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә билгеләү шарты белән тукталыш пунктларын 
маршрут составына кертү турындагы тәкъдим югарырак; 

2.7. Маршрутны гамәлдән чыгару өчен нигез булып тора: 
- даими рәвештә пассажирлар йөртүне планлаштыру документында каралган 

мәгълүматлар; 
- әлеге маршрут буенча халыкның транспорт чараларында ихтыяҗы булмау; 
- даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру яки даими рәвештә 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы, даими рәвештә пассажирлар йөртүне 
гамәлгә ашыручы юридик затлардан, шәхси эшкуарлардан 6 ай эчендә гаризалар, 
йөк ташуны гамәлгә ашыру турында таныклык алу хокукына гаризалар яки җайга 
салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга 
бәйле эшләр башкаруга муниципаль контракт төзүгә кертелми.   

2.8. Маршрутларны билгеләү, үзгәртү һәм юкка чыгару турындагы карар гариза 
һәм аңа кушып бирелгән документлар кергән көннән 30 көн эчендә кабул ителә.  

2.9. Маршрут Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми 
сайтында урнаштырылган даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль 
маршрутлары реестрында маршрут турындагы белешмәләрне кертелгән, 
үзгәртелгән яисә юкка чыгарылган дип санала. 

2.10. Маршрутны билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару турында мәгълүмат 
шулай ук транспорт чараларында махсус игъланнар рәвешендә, билгеләнгән, 
үзгәртелә торган маршрут буенча хәрәкәтне гамәлгә ашыра башлаганчы ун көн кала 
рәсми сайтта маршрутны гамәлдән чыгару рәвешендә урнаштырыла. 

2.11. Яңа билгеләнелә торган маршрут буенча хәрәкәт башлау җайга салынулы 
тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга бәйле 
эшләр башкаруга муниципаль контракт яисә йөк ташуны гамәлгә ашыру турында 
таныклык булганда гамәлгә ашырылырга мөмкин. 

2.12. Әлеге карар даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципальара 
маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык бирелгән 
юридик зат, шәхси эшкуар яки гади ширкәт шартнамәсендә вәкаләтле катнашучы 
белән килештерелмәгән булса, мондый таныклыкның гамәлдә булу вакыты эчендә 
әлеге маршрутны үзгәртү яки гамәлдән чыгару турында карар Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан мондый таныклыкның гамәлдә 
булу вакыты чыккан көнгә кадәр йөз сиксән көннән дә соңга калмыйча кабул ителә 
һәм мондый таныклыкның гамәлдә булу вакыты тәмамланганнан соң үз көченә керә. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 Зеленодольск муниципаль районында 

пассажирларны даими йѳртү муниципаль 
маршрутларын билгеләү, үзгәртү һәм 
гамәлдән чыгару Тәртибенә 
 1нче Кушымта  
 

  
Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенә 
__________________________ 

 
 

Даими йѳртү муниципаль маршрутны билгеләү яки үзгәртү турында  
гариза 

 
1. Мөрәҗәгать итүчеләр: 
 

N 
п/п 

Исеме (Ф. И. 
О.) 

ИНН Лицензия 
бирү номеры 
һәм датасы 

Почта адресы Элемтә 
өчен 

телефоннар 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 
Даими рәвештә пассажирлар йѳртүненң муниципаль маршрутын билгеләү/үзгәртү 
(астына сызарга) мөмкинлеген карауны сорыйм: 
 
____________________________ - _____________________________              
 
рег. №_______ 
(башлангыч пункт)       (соңгы пункт) 
 
2. Маршрутның озынлыгы: 
туры юнәлештә _________км; 
кире юнәлештә _________ км 
 
3. Тукталыш пунктлары турында белешмәләр: 
 

N 
п/п 

Исеме Урнашу урыны 

1 2 3 

   

4. Урам һәм автомобиль юллары исемнәре 
транспорт чаралары хәрәкәте арасында тукталыш пунктлары: 
 

Турыдан-туры юнәлештә урамнар/ 
автомобиль юллары исеме 

Урам/автомобиль юлларының исеме кире 
юнәлештә  

2 3 

  

 
5. Транспорт чаралары: 
 



Сый-
ныф 

Максималь 
саны 

Габариты һәм авырлык параметрлары Экологик 
характеристика максималь 

биеклеге, М. 
максималь 
киңлеге, м. 

тулы 
масса, т. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Һәр тукталыш пункты өчен планлаштырылган расписание: 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 

Кышкы чор Җәйге чор 

 
 
 

җибәрү 
көннәре 

туры юлга 
кузгалу 
вакыты 

сәгать: мин. 

кире 
юнәлештә 

китү вакыты, 
сәгать: мин. 

 
 

җибәрү 
көннәре 

туры юлга 
кузгалу 
вакыты 

сәгать: мин. 

кире 
юнәлештә 

китү 
вакыты, 

сәгать: мин. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 
 
җәйге чор: белән_______буенча_______; 
 
кышкы чор: белән_______буенча_______. 
 
____________/________________________________/___________________/ (М. П.) 
   (дата) (Ф. И. О) (имза) 
  



 Зеленодольск муниципаль районыда 
даими йѳртүләр муниципаль 
маршрутларын билгеләү, үзгәртү һәм 
гамәлдән чыгару Тәртибенә 
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Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенә 
_________________________ 

 
РАСПИСАНИЕ КИЛЕШТЕРҮ 
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(кирәклесенең астына сызарга) муниципаль маршрут буенча расписание 
____________________________-_____________________ тер. №__________ 
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«Зеленодольск муниципаль районында 
муниципаль берәмлек даими муниципаль 
маршрутлары буенча гомуми куллану 
автомобиль транспортында пассажирлар 
йѳртүне оештыру турында” Нигезләмәгә  
2нче кушымта  
 

 

Зеленодольск муниципаль районында даими йѳртүләр муниципаль маршрутлары  
реестрын формалаштыру һәм алып бару тәртибе 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары реестрын 

алып баруның әлеге тәртибе Зеленодольск муниципаль районы муниципаль 
берәмлеге территориясендә даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль 
маршрутлары реестрын алып баруның төп принципларын һәм кагыйдәләрен 
билгели (алга таба – Реестр).  

1.2. Даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары реестрында 
Зеленодольск муниципаль районы территориясендә даими рәвештә пассажирлар 
йөртүнең муниципаль маршрутлары турында мәгълүматлар булган, мондый 
маршрутларны тәңгәлләштерүне тәэмин итүче электрон һәм кәгазь чыганакта 
теркәлгән язмаларның җыелмасы аңлашыла.  

1.3. Реестр Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты карары 
белән раслана. 

1.4. Реестр Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 
алып барылаг, ул тиешле язмаларны кертү юлы белән кәгазьдә һәм электрон 
формада Реестр алып баруны тәэмин итә:  

 - җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
муниципаль маршрутлары; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртүнең даими рәвештә җайга салынмаган  
тарифлар буенча муниципаль маршрутлары.  

1.5. Язулар арасында кәгазь вариантта һәм электрон чыганакта туры килмәсә, 
аларның кәгазьдә язылып куюы өстенлекле булып тора. 

1.6. Реестр кәгазьдә журнал рәвешендә рәсмиләштерелә, аның барлык 
битләре беркетелгән һәм номер сугылган булырга тиеш. 

 
2. Реестр структурасы 

 
2.1. Реестр таблица формасында рәсмиләштерелә һәм үз эченә бүлекләр 

кертә: 
- ярашлы реестрда даими йѳртүләр маршрутының теркәлү номеры; 
- даими пассажирлар йөртү маршрутының тәртип номеры, ул аңа әлеге 

маршрутны билгеләнгән башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, 
Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә 
җирле үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән; 

- башлангыч тукталыш пункты атамалары һәм даими рәвештә пассажирлар 
йөртү маршруты яисә җирлек яисә шәһәр округлары исемнәре буенча соңгы 
тукталыш пункты рәвешендә даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутының 
исеме һәм әлеге маршрут буенча соңгы тукталыш пункты урнашкан исеме; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча арадаш тукталыш 
пунктларының исемнәре яки шәһәр округларының исемнәре; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча тукталыш пунктлары 
арасында транспорт чаралары хәрәкәте күздә тотылган урамнар, автомобиль 
юллары исемнәре; 



- даими пассажирлар йөртү маршруты озынлыгы; 
- пассажирларны утырту һәм төшерү тәртибе (бары тик билгеләнгән тукталыш 

пунктларында яки әлеге Федераль закон белән тыелмаган очракта гына, даими 
рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча теләсә кайсы урында юл хәрәкәте 
кагыйдәләре белән тыелмаган җирдә генә); 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү төре; 
- транспорт чараларының характеристикалары (транспорт чаралары төрләре, 

транспорт чараларының класслары, транспорт чараларының экологик 
характеристикалары, транспорт чараларын файдалануның максималь вакыты, 
пассажирлар йөртү сыйфатына йогынты ясый торган транспорт чараларының 
характеристикалары), даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутын, дәүләт яки 
муниципаль контрактны һәм (яки) ачык конкурста катнашуга гариза белән каралган, 
анда даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне 
гамәлгә ашыру турында таныклык бирелә; 

- һәр класслы транспорт чараларының максималь саны, аны даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртү өчен файдаланырга рөхсәт 
ителә; 

- һәр тукталыш пункты өчен планлаштырылган расписание (даими рәвештә 
пассажирлар йөртүнең вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 
билгеләнгән төбәкара маршрутлары өчен); 

- даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыра башлау датасы; 
- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча йөртә торган салым 

түләүченең исеме, урыны (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме, исеме һәм булса, 
атасының исеме, яшәү урыны (шәхси эшмәкәр өчен), идентификация номеры; 

-Россия Федерациясе субъектлары арасында (даими рәвештә пассажирлар 
йөртүнең чиктәш төбәкара маршрутларына карата) яисә Россия Федерациясе 
субъекты законында (даими рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм даими пассажирлар 
йөртүнең муниципаль маршрутларының муниципальара маршрутларына карата) 
даими рәвештә пассажирлар йөртүне оештыру турында килешүдә каралган башка 
мәгълүматлар. 

 
 
 

3. Реестрга мәгълүматлар кертү тәртибе 
 

3.1. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты турында 
белешмәләр реестрга Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
карары нигезендә кертелә. 

Җаваплы зат, яңа маршрутлар ачылу, үзгәртү яки ябылуга бәйле рәвештә, 
шулай ук реестрларда булган башка мәгълүматлар үзгәргән очракта, даими рәвештә 
пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты турында белешмәләр кертүне гамәлгә 
ашыра. 

3.2. Муниципаль маршрутны ачу, үзгәртү яки ябу турында белешмәләр 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының тиешле карары кабул 
ителгән көннән алып биш эш көненнән дә соңга калмыйча реестрга кертелергә тиеш. 

3.3. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын исәпкә 
алу теркәү номеры бирү белән бергә башкарыла. 

3.4. Реестрларда гамәлдәге маршрутлар өчен элегрәк бирелгән муниципаль 
маршрутлар саны күрсәтелә.  

3.5. Даими рәвештә пассажирлар йөртүнең яңа муниципаль маршрутлары өчен 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан яңа номерлар 
бирелә. 

3.6. Муниципаль маршрутларны ачу, үзгәртү һәм ябу турында Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитеты халыкка массакүләм мәгълүмат чаралары 
аша хәбәр итә, Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми 
сайты, шулай ук транспорт чараларында махсус игъланнар белән. 



3.7. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 
урнаштырылган даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларын 
яңарту аңа үзгәрешләр кертелгәннән соң ун эш көненнән дә соңга калмыйча 
башкарыла. 

 
4. Реестрдагы мәгълүматларны бирү 

 
4.1. Даими йѳртүләр маршрутлары реестрларына кертелгән белешмәләр 

(шәхси эшмәкәрнең яшәү урыны турында белешмәдән тыш), вәкаләтләре Федераль 
законның 25нче маддәсе белән ярашлы әлеге реестрларны алып бару кертелгән 
башкарма хакимият вәкаләтле федераль органнары, Россия Федерациясе 
субъектларының башкарма хакимият вәкаләтле органнары  яисә “Интернет” 
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендәге җирле үзидарә вәкаләтле органнары 
рәсми сайтларында урнаштырыла. 

4.2. Реестрдагы белешмәләрне кәгазь формада Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы, кызыксынган затлар соравы 
буенча, запрос кергән көннән алып, 15 календарь көн эчендә бушлай бирелә торган 
Реестрдан өземтәләр рәвешендә бирә. 
  



 «Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль берәмлеге даими 
муниципаль маршрутлары буенча гомуми 
куллану автомобиль транспортында 
пассажирлар йѳртүне оештыру турында” 
Нигезләмәгә 3нче кушымта  

 

Зеленодольск муниципаль районында даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
муниципаль маршрутлары картасын бирү, яңадан рәсмиләштерү һәм исәпкә алу 

тәртибе 
 

1.Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Даими пассажирлар йөртү маршруты картасы - маршрут һәм транспорт 
чарасы турында мәгълүматны үз эченә алган документ. 

1.2. Даими пассажирлар йөртү маршруты картасы юридик затка, шәхси 
эшмәкәргә яки гади ширкәт шартнамәсендә катнашучы Зеленодольск муниципаль 
районының даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында 
муниципаль контракт белән каралган вакытка ачык конкурс нәтиҗәләре буенча 
бирелә. 

1.3. Даими пассажирлар йѳртү маршрут картасы бланкта тутырыла  яисә 
электрон формада бирелә. 

1.4. Гади ширкәт шартнамәсендә катнашучы юридик затка, шәхси эшмәкәргә 
бирелә торган даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутының карталары саны 
әлеге маршрутка карата Зеленодольск муниципаль районының даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршрутлары реестры һәм һәр класслы транспорт чараларының 
резерв саныннан чыгып билгеләнә. 

Транспорт чараларының резерв саны даими йѳртү маршрутлары реестры белән 
әлеге маршрут ѳчен каралган һәр класслы транспорт чарасының максималь санына 
һәм даими йѳртүләр озынлыгына бәйле транспорт ѳлкәсендә норматив-хокукый 
кѳйләнгән һәм дәүләт сәясәтен эшләү буенча функцияләр алып барган башкарма 
хакимият федераль органнары билгеләгән тәртиптә транспорт чарасының һәр 
классына карата транспорт чарасы саны билгеләнә.   

1.5. Төзелгән муниципаль контракт яки даими рәвештә пассажирлар йөртүне 
гамәлгә ашыру турындагы таныклык нигезендә, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр 
яки гади ширкәт килешүендә пассажирлар йөртү буенча хезмәт күрсәтүче вәкаләтле 
катнашучылар һәр транспорт чарасында маршрут картасын булдырырга тиеш.  

1.6. Даими йѳртүләр маршрут картасы Бланкы ялганнардан саклаган катгый 
хисап документы булып тора. 

1.7. Даими пассажирлар йөртү маршрутының бланк формасы һәм аны тутыру 
тәртибе Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының «Даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршрутының бланк картасын һәм аны тутыру тәртибен раслау 
турында» 2015 елның 10 ноябрендәге 332нче боерыгы белән раслана. 

1.8. Даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты картасында күрсәтелә: 
- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты картасын биргән башкарма 

хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма 
хакимиятенең вәкаләтле органы яисә җирле үзидарә вәкаләтле органы исеме; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты картасының хисап номеры; 
- даими рәвештә пассажирлар йөртү реестрында даими пассажирлар йѳртү  

маршрутының теркәү номеры; 
- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутының тәртип номеры, ул әлеге 

маршрутны билгеләнгән башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, 
Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә 
җирле үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан билгеләнә; 

- даими рәвештә башлангыч тукталыш пункты атамалары һәм даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршруты буенча соңгы тукталыш пункты рәвешендә яисә 



башлангыч тукталыш пункты һәм әлеге маршрут буенча соңгы тукталыш пункты 
урнашкан җирлекләр яисә шәһәр округлары исемнәре рәвешендә даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршруты исеме; 

- әлеге маршрут буенча йөртә торган салым түләүченең исеме, урыны (юридик 
зат өчен), фамилиясе, исеме һәм булса, атасының исеме, яшәү урыны (шәхси 
эшмәкәр өчен), идентификация номеры; 

- транспорт чарасы төре һәм транспорт чарасы классы; 
- транспорт чараларының экологик характеристикалары; 
- әгәр әлеге Федераль закон нигезендә ул чикләнгән вакытка бирелгән булса, 

даими пассажирлар йөртү маршруты картасы картасы гамәлдә булу срогы; 
- әлеге маршрутка карата даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутлары 

реестры белән каралган транспорт чараларының характеристикалары. 
 

2. Маршрут карталарын бирү, яңадан рәсмиләштерү һәм исәпкә алу 
 

2.1. Ачык конкурс нәтиҗәләре буенча Зеленодольск муниципаль районының 
даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру 
турында таныклык һәм даими пассажирлар йөртү маршруты картасы ачык конкурста 
катнашучы тарафыннан ачык конкурста катнашу өчен каралган транспорт 
чараларының барлыгы расланганнан соң ун көн эчендә бирелә. Әгәр дә күрсәтелгән 
таныклыкның һәм күрсәтелгән маршрут картасының гамәлдәге срогы чыкканчы  
Федераль законның 29нчы маддәсенең  1нче өлешендәге 1,2,3 яисә 7нче пунктлары 
яисә 19нчы маддәнең 2нче өлешендәге 4нче пунктларда каралган хәлләр килеп 
чыкмаса,  күрсәтелгән таныклыкның һәм күрсәтелгән маршрут картасының срогы 
биш елдан да ким булмаган срокка озайтыла. Мондый сатуларның саны артмый. 
Әлеге таныклыкны һәм әлеге маршрут карталарын азрак вакытка озайту, бу вакыт 
үткәннән соң даими пассажирлар йөртүне планлаштыру документы нигезендә даими 
рәвештә пассажирлар йөртүне планлаштыру маршрутын гамәлдән чыгару күздә 
тотылган очракта рөхсәт ителә. 

2.2. Юридик затка, шәхси эшмәкәргә яки гади ширкәт килешүендә 
катнашучыларның берсенә бирелгән даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты 
картасы гамәлдә булу срогы озайтылган очракта, транспорт чарасының класслы 
яисә характеристикасы билгеләнгән тәртиптә үзгәртелгән очракта, юридик зат 
үзгәртеп корылган, аның исемен үзгәртү, урнашу урынын үзгәртү, шулай ук шәхси  
эшмәкәрнең яшәү урыны үзгәргән очракта яңадан рәсмиләштерелергә тиеш. 

2.3. Даими пассажирлар йөртү маршруты картасын яңадан рәсмиләштерү 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан әлеге карта 
бирелгән юридик затның, шәхси эшмәкәрнең яисә гади ширкәтнең шартнамәсендә 
катнашучы вәкаләтле затның тиешле гаризасы белән мөрәҗәгать иткән көннән алып 
биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. Маршрут карточкасын үзгәртү яки әзерләгәндә 
йөртүче яки аның хокукый дәвамчысы тарафыннан тулы булмаган яки дөрес 
булмаган мәгълүмат бирелгән очракта кире кагылырга мөмкин. 

2.4. Маршрут карточкасын үзгәртүдән яки әзерләүдән баш тарту турында 
хәбәрнамә, баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, транспорт бирүчегә язма рәвештә 
җибәрелә. 

2.5. Маршрут карточкаларының хәрәкәтен исәпкә алу теркәү журналында билге 
белән башкарыла. 

2.6. Журнал кәгазь һәм электрон формада алып барыла. Журнал кәгазьдә 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының мөһере белән ныгытыла. 

 
3. Даими йөртүләрнең маршрут карталары эшчәнлеген туктату яки туктатып тору 

 
3.1. Даими пассажирлар йөртү маршруты карталарының гамәлдә булуы әлеге 

маршрут буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкның 
гамәлдә булуы туктатылган көненнән, ә даими рәвештә пассажирлар йөртү 



муниципаль контракт нигезендә гамәлгә ашырылган очракта, әлеге контрактның 
гамәлдә булуы туктатылган көннән туктатыла. 

3.2 Даими рәвештә йөртүләрне гамәлгә ашыру өчен бирелгән юридик затка, 
шәхси эшмәкәргә, гади ширкәт килешүендә катнашучыларга даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршруты карталарының гамәлдә булуы юридик затта, шәхси 
эшмәкәрдә булган гамәлләр туктатылган очракта туктатыла. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль берәмлеге даими 
муниципаль маршрутлары буенча гомуми 
куллану  автомобиль транспортында 
пассажирлар йөртүне оештыру турында” 
Нигезләмәгә 4нче Кушымта  

 

Зеленодольск муниципаль районы муниципаль берәмлеге даими йөртү муниципаль 
маршрутлары буенча йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык бирү  

Тәртибе 
 

1.Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 
ашыру турында таныклык - даими пассажирлар йөртү маршруты буенча даими 
рәвештә йөртүне гамәлгә ашыру хокукын раслый торган документ. 

1.2. Даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык 
даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртү хокукына 
ачык конкурс нәтиҗәләре буенча Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә (алга таба -- ачык конкурс).  

1.3. Таныклык гамәлгә ашыру турында пассажирлар йөртү маршруты буенча 
даими пассажирлар йөртү  бланкта яки электрон карта рәвешендә рәсмиләштерелә. 

1.4. Даими  йөртү маршруты буенча йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык  
бланкы ялганнан саклаган катгый хисап документы булып тора. 

1.5. Даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 
ашыру турында таныклык бланкы формасы һәм аны тутыру тәртибе Россия 
Федерациясе Транспорт министрлыгының 2015 елның 10 ноябрендәге 331нче 
боерыгы белән расланган. 

1.6. Даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча йөртүләрне гамәлгә 
ашыру турында таныклыкка түбәндәге мәгълүматлар кертелә: 

- әлеге таныклыкны биргән башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, 
Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә 
җирле үзидарә вәкаләтле органы исеме; 



- исәпкә алу сериясе һәм даими пассажирлар йөртү маршруты буенча 
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык номеры; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутлары реестрында  даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршрутының теркәлү номеры; 

- башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы, Россия Федерациясе 
субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы яисә әлеге маршрутны 
билгеләгән җирле үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән даими 
пассажирлар йөртү маршрутының тәртип номеры 

- даими рәвештә башлангыч тукталыш пункты атамалары һәм даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршруты буенча соңгы тукталыш пункты рәвешендә яисә 
башлангыч тукталыш пункты һәм әлеге маршрут буенча соңгы тукталыш пункты 
урнашкан җирлекләр яисә шәһәр округлары исемнәре рәвешендә даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршруты исеме; 

- әлеге маршрут буенча йөртә торган салым түләүченең исеме, урыны (юридик 
зат өчен), фамилиясе, исеме һәм булса атасының исеме, яшәү урыны (шәхси 
эшмәкәр өчен), идентификация номеры; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча арадаш тукталыш 
пунктларының исемнәре яисә әлеге маршрут буенча арадаш тукталыш пунктлары 
урнашкан җирлекләр яки шәһәр округлары исемнәре; 

- даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча тукталыш пунктлары 
арасында транспорт чаралары хәрәкәте күздә тотылган урамнар, автомобиль 
юллары исемнәре; 

- пассажирларны утырту һәм төшерү тәртибе (бары тик билгеләнгән тукталыш 
пунктларында яки әлеге Федераль закон белән тыелмаган очракта гына, даими 
рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча теләсә кайсы урында юл хәрәкәте 
кагыйдәләре белән тыелмаган җирдә генә); 

- даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртү өчен 
кулланыла торган транспорт чараларының экологик характеристикалары; 

- транспорт чаралары төрләре һәм даими пассажирлар йөртү маршруты буенча 
пассажирлар йөртү өчен файдаланыла торган транспорт чаралары сыйныфлары, 
һәр класслы максималь транспорт чаралары; 

- даими пассажирлар йөртү маршруты буенча таныклыкның гамәлдәге срогы, 
әгәр дә ул әлеге Федераль закон белән ярашлы  чикләмәгән срокка бирелгән булса ; 

- әлеге маршрутка карата даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутлары 
реестры белән каралган транспорт чараларының характеристикалары. 

1.7.  Даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча йөртүне гамәлгә 
ашыру таныклыгы кушымтасында расписание күрсәтелә. Даими рәвештә 
пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында 
таныклыкны яңадан рәсмиләштерү таләп ителми. 

1.8. Даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча гамәлгә ашыру 
турында таныклык гади ширкәт шартнамәсенең вәкаләтле хезмәткәренә, атамасы, 
урнашу урыны (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме һәм, атасының исеме (шәхси 
эшмәкәр өчен) булганда, әлеге маршрут буенча йөртә торган салым түләүченең 
идентификация номеры бирелә. 

1.9. Даими рәвештә пассажирлар йөртү маршрутының бер лотына кертелгән 
берничә маршрутка карата үткәрелгән ачык конкурс нәтиҗәләре буенча бирелгән 
даими пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкларның гамәлдә булу 
туктатылган очракта гына туктатыла.  

1.10. Әгәр дә даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча йөртүне 
гамәлгә ашыру турында таныклыкның гамәлгә ашырылуы әлеге нигезләмәнең  3нче 
өлешендәге 4нче кушымтаның 3.1.2, 3.1.5 нче яисә 3.1.7нче пунктларында каралган 
нигезләүләр буенча туктатылган булса, шундый таныклык бирелгән  юридик зат, 
шәхси эшмәкәр, гади ширкәт килешүендә катнашучылар аның гамәлдән чыгарылуы 
көненнән алып бер ел эчендә даими йөртүләр регионара маршрутларын билгеләү 
һәм ачык конкурсларда катнашу  хокукын югалталар.    

  



 
2. Пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкларны бирү, яңадан 

рәсмиләштерү һәм исәпкә алу 

 

2.1. Юридик затка, шәхси эшмәкәргә, гади ширкәт шартнамәсендә катнашучы 
тарафыннан бирелгән даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында 
таныклык аның гамәлдә булу вакыты озайтылган очракта, даими пассажирлар йөртү 
маршрутын үзгәртү, юридик затны үзгәртеп кору рәвешендә үзгәртеп кору, аның 
исемен үзгәртү, урнашу урынын үзгәртү, шулай ук шәхси эшмәкәрнең  яшәү урыны 
үзгәргән очракта яңадан рәсмиләштерелергә тиеш. 

2.2. Даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 
ашыру турында таныклыкны яңадан рәсмиләштерү Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты тарафыннан әлеге таныклык бирелгән юридик затның, 
шәхси эшмәкәрнең, гади ширкәт шартнамәсендә катнашучы затның тиешле 
гаризасы белән мөрәҗәгать иткән көннән алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

 
3. Даими йөртүләр маршруты буенча йөртүләрне гамәлгә ашыру  турында  

таныклыкның гамәлдә булуын туктату һәм туктатып тору  
 

3.1.Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты түбәндәге 
шартларның берсе булса да Зеленодольск муниципаль районы муниципаль 
маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкның 
гамәлдә булуын туктата: 

3.1.1. әлеге таныклык бирелгән юридик затта, шәхси эшмәкәрдә яки гади 
ширкәт килешүендә катнашучыларның берсендә лицензиянең юкка чыгарылуы 
турында суд карарының законлы көченә керүе; 

3.1.2. әлеге таныклыкның гамәлдә булуын туктату турында суд карарының 
законлы көченә керүе; 

3.1.3. әлеге таныклык бирелгән юридик зат, шәхси эшмәкәр яки гади ширкәт 
килешүендә катнашучы вәкаләтле затның таныклыкның гамәлдә булуын туктату 
турында гариза белән мөрәҗәгате; 

3.1.4. әлеге таныклыкның гамәлдә булу вакыты тәмамлануы; 
3.1.5. Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы 

яисә җирле үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан, гадәттән тыш хәл 
булмаганда, тиешле маршрут буенча расписаниедә каралган бер генә рейс та 
үтәлмәү сәбәпле, даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм даими пассажирлар 
йөртүнең муниципальара маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру 
турында таныклыкның гамәлдә булуын туктату турында Карар кабул итү; 

3.1.6. җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне 
туктату һәм даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыра башлау турында 
карар үз көченә керү. 

3.1.7. башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан, әлеге 
маршрут буенча, гадәттән тыш хәл булмаганда, расписание буенча каралган биш 
рейстан артык рейс башкармау сәбәпле, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең 
региональара маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында 
таныклыкның гамәлдә булуын туктату турында Карар кабул итү. 

3.2. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6нчы һәм 3.1.7нче пунктларында каралган 
шартлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкның 
гамәлдә булуы даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча әлеге шартлар 
барлыкка килү белән туктатылу. 

3.3. 3.1.3нче пунктта каралган хәлләр буенча даими рәвештә пассажирлар 
йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкның гамәлдә булуы әлеге таныклыкның 
гамәлдә булуын туктату турында гариза кергән көннән соң туксан көн узгач 
туктатыла. Күрсәтелгән срок тәмамланганчы юридик зат, шәхси эшмәкәр яки гади 
ширкәт килешүендә катнашучы, шундый гариза белән мөрәҗәгать иткән, әлеге 



таныклык белән каралган даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашырырга 
тиеш. 

3.4. Даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 
ашыру турында таныклык бирелгән юридик зат, шәхси эшмәкәр яки гади ширкәт 
килешүендә катнашучы вәкаләтле зат аны даими рәвештә пассажирлар йөртә 
башлаганнан соң утыз көннән дә иртәрәк гамәлдән чыгару турында язма рәвештә 
гариза белән Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетына мөрәҗәгать 
итәргә хокуклы. Әлеге гариза кергән көннән соң ун көн эчендә Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитеты үзенең рәсми сайтында «Интернет " 
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырыла. 

3.5. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты түбәндәге 
шартларның берсен генә булса да килеп җиткәч даими рәвештә пассажирлар йөртү 
маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкның 
гамәлдә булуын туктату турында гариза белән судка мөрәҗәгать итә: 

3.5.1. Федераль законның 37нче маддәсенең 2нче өлеше белән каралган 
срокларда юридик зат, шәхси эшмәкәр яки гади ширкәт килешүендә катнашучы 
вәкаләтле зат  даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне 
гамәлгә ашыру турында квартал хисапларын ел дәвамында берничә тапкыр бирмәү; 

  3.5.2. әлеге кенәгә бирелгән юридик зат, шәхси эшмәкәр яки гади ширкәт 
килешүендә катнашучы вәкаләтле затның административ хокук бозулар турында 
Россия Федерациясе  Кодексының 11.33нче маддәсенең 4нче һәм 5нче өлешләре 
буенча административ хокук бозган өчен ел дәвамында  берничә тапкыр 
административ җаваплылыкка тартылуы;  

   
3.5.3.гади ширкәт шартнамәсе өзелсә (әлеге таныклык гади ширкәт шартнамәсе 

катнашучыларына бирелгән очракта); 
 

3.5.4. даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутларына 
карата Татарстан Республикасы законы белән каралган башка шартлар. 

3.6. Даими рәвештә пассажирлар йөртү маршруты буенча җайга салынмаган 
тарифлар буенча йөртүләрне гамәлгә ашыру турында юридик затка, шәхси 
эшмәкәргә, гади ширкәт килешүендә катнашучыларга даими рәвештә йөртүләрне 
гамәлгә ашыру өчен бирелгән таныклыкларның гамәлдә булуы автомобиль 
транспортында пассажирларны йөртү буенча  эшчәнлек алып баруга лицензиясе 
булмау сәбәпле  юридик затның, шәхси эшмәкәрнең, гади ширкәт килешүендә 
катнашучының берсенең эш туктатылган очракта туктатыла. 

 

 

  



  
“Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль берәмлеге даими 
муниципаль маршрутлары буенча гомуми 
кулланудагы автомобиль транспортында 
пассажирлар йөртүне оештыру турында” 
Нигезләмәгә  2нче кушымта  

 
Даими йөртүләрне гамәлгә ашыру турында квартал саен хисапларны тутыру 

формасы һәм бу хисапларны җибәрү сроклары 
 Тәртибе  

 
1. Даими рәвештә пассажирлар йөртүне (алга таба – Хисап) гамәлгә ашыру 

турында хисап квартал өчен төзелә һәм хисап чорыннан соң килүче айның 15 
числосына кадәр Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетына 
җибәрелә. 

2. Хисап язмача бирелә. 
3. Маршрут номеры астында маршрутны билгеләгәндә бирелгән номер 

аңлашыла. 
4. Рейс астында башлангыч тукталыш пунктыннан соңгы тукталыш пунктына яки 

соңгы тукталыш пунктыннан башлангыч тукталыш пунктына маршрут буенча 
транспорт чарасы юлы аңлашыла. 

5. Транспорт чаралары классы астында озынлык өлешендә билгеле бер 
габаритлар белән характерлана торган транспорт чаралары төркеме аңлашыла: 
аеруча кече класс( 5 метрга кадәр), кече класс (5тән 7,5 метрга кадәр), урта сыйныф 
(7,5 дән 10 метрга кадәр), зур класс (10нан 16 метрга кадәр), аеруча зур класс (16 
метрдан артык). 

6. Рейс башкарылган дип санала: 
- әгәр транспорт чарасы Башлангыч яки соңгы тукталыш пунктларыннан 

җибәрелсә һәм соңгы тукталыш пунктына яки башлангыч тукталыш пунктына килеп 
җитсә; 

- әгәр ул транспорт чарасының ватылу нәтиҗәсендә өзелсә, аны алмаштыруга 
юнәлдерелгән транспорт чарасы әлеге рейсның үтәлешен төгәлләсә. 

7. Әгәр транспорт чарасы ватылу сәбәпле туктатылган һәм тәмамланмаган 
булса, рейс өлешчә башкарылган дип санала. 

8. Тәүлекнең ниндидер вакытында билгеләнгән расписаниегә ярашлы 
үтәлмәгән рейслар үтәлмәгән дип санала (тәүлек дәвамында пассажирлар йөртүнең 
барлык вакытына яки бу вакытның бер өлешенә транспорт чараларын тукталыш 
пунктларыннан җибәрү интерваллары рәвешендә урнаштырылган булса). 

9. 1нче бүлектә рейслар саны күрсәтелә: 
- транспорт чараларын тәүлекнең сәгатьләре буенча билгеләнгән расписание 

нигезендә җибәрүнең максималь интервалыннан чыгып исәпләнгән (әгәр тәүлек 
дәвамында пассажирлар йөртүнең барлык вакытына яки бу вакытның бер өлешенә 
транспорт чараларын тукталыш пунктларыннан тәүлек сәгатьләре буенча җибәрү 
интерваллары рәвешендә урнаштырылган булса); 

- расписаниедә каралган рейслар саны (әгәр расписание транспорт чараларын 
тукталыш пунктларыннан җибәрү вакыты рәвешендә билгеләнгән булса). 

10. 3нче бүлектә хисап чоры көненә кадәр аерым маршрутларга һәм транспорт 
чараларының классларына карата үтәлмәгән яки өлешчә башкарылган рейслар 
саны турында белешмәләр күрсәтелә. 

 
  



Кушымта 

  

«Даими рәвештә пассажирлар 
йөртүне гамәлгә ашыру турында 
квартал саен хисапларның формасын 
тутыру тәртибе» нә һәм әлеге 
хисапларны җибәрү срокларына 

 
Пассажирларны даими  йөртүне гамәлгә ашыру турында хисап  

20 ______ елның  ___кварталы өчен 
 

Тапшыралар: Тапшыру 
вакыты 

Алар белән даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга 
бәйле эшләр башкаруга дәүләт (муниципаль) контракты төзелгән яисә 
әлеге даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында 
таныклык биргән юридик затлар, Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитетының автомобиль транспортында пассажирларны 
даими йөртүне гамәлгә ашыручы шәхси эшмәкәрләр 

 
хисаптан соң 

15 көнгә 

 

Юридик затның исеме (шәхси эшмәкәрнең Ф. И. О): 
____________________________________________________________________________________ 
Почта адресы: 
____________________________________________________________________________________ 
Элемтә өчен 
телефоннар:________________________________________________________________ 

 
1. Билгеләнгән расписание буенча рейслар саны 

 

Маршрут 
номеры 

Транспорт 
чарасы төре 

Транспорт чаралары класслары 

аеруча 
кече 

кече урта зур аеруча 
зур 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
2. Фактта башкарылган рейслар саны 

 

Маршрут 
номеры 

Транспорт 
чарасы төре 

Транспорт чаралары класслары 

аеруча 
кече 

кече урта зур аеруча 
зур 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3. Үтәлмәгән яки өлешчә башкарылган рейслар турында мәгълүматлар 

 

№ 
п/п. 

Дата Маршрут 
номеры 

Транспорт чаралары класслары 

аеруча 
кече 

кече урта зур аеруча 
зур 

1 2  3 4 5 6 7 

        

 

Предприятие җитәкчесе имзасы 

 


