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КАРАР

Юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясе составын һәм Лаеш
муниципаль районының Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе

турындагы нигезләмәне раслау хакында

Кадрлар үзгәрешләре белән бәйле рәвештә карар бирәм:  
1. Юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясе составын расларга (1

нче кушымта).
2. Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  "  Лаеш

муниципаль районының Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе турында
Нигезләмәне раслау (2 нче кушымта).

3. Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитеты җитәкчесенең «Юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясенең яңа
составын раслау турында «2016 елның 12 декабрендәге 3168 номерлы карарына
үзгәрешләр кертү хакында "2017 елның 27 апрелендәге 1356 номерлы карарына
үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 29 декабрендәге 4671 номерлы карары үз
көчен  югалткан  дип  санау  хакында;  Татарстан  Республикасы  Министрлар
Кабинетының «Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «Юл
хәрәкәте  иминлеге  буенча  район  комиссиясенең  яңа  составын  раслау  турында»
2016 елның 12 декабрендәге 3168 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында "
2017 ел, 27 апрель, 1356 нчы карары.

4. Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге  адрес
буенча  бастырып  чыгарырга:  http:/pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш  муниципаль
районының  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  рәсми  сайтында
түбәндәге адрес буенча: http:/laishevo.tatarstan.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.    

Җитәкче:                                                                          М. В. Фадеев 
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1 нче Кушымта 
Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2019 ел, 14 май,
1138 номерлы карарына 

Юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясе составы
1. Фадеев

Михаил Владимир улы
- Район Башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия рәисе;

2. Хисамутдинов 
Рөстәм Рашит улы

- район  Башкарма  комитеты  җитәкчесе  урынбасары,
комиссия рәисе урынбасары;

3. Егоров
Радик Михаил улы

- Лаеш  районы  буенча  Россия  ЭЭМ  бүлеге  башлыгы,
комиссия рәисе урынбасары (килешү буенча);

4. Афанасьева 
Эльмира Кәмил кызы

- район  Башкарма  комитетының  төзелеш  һәм  торак-
коммуналь  хуҗалык  бүлеге  начальнигы,  комиссия
секретаре;

 Комиссия әгъзалары:

5. Арсланов 
Илнур Гомәр улы

- "Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
мәгариф идарәсе» МКУ баш белгече (килешү буенча);

6. Барышев 
Сергей Виктор улы

- Лаеш  районы  буенча  Россия  Эчке  эшләр
министрлыгының ЮХИДИ бүлеге начальнигы (килешү
буенча);

7. Гизатулин 
Ринат Мәулетдин улы

- "Татавтодор»  ААҖ  шәһәр  яны  филиалы  директоры
(килешү буенча);

8. Коробова 
Елена Владимир кызы

9. Кузнецов 
Федор Сергей улы

- ТР Лаеш  районы  гражданнар  оборонасы  эшләре  һәм
гадәттән  тыш  хәлләр  идарәсе  башлыгы  (килешү
буенча);

10. Портнов 
Александр Олег улы

- район Башкарма  комитетының яшьләр  эшләре,  спорт
һәм туризм бүлеге начальнигы;

11. «Юл хәрәкәте иминлеге» ДБУ вәкиле (килешү буенча).

2 нче Кушымта 
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Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2019 ел, 14 май,
1138 номерлы карарына 

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе турында

Нигезләмә

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.  Әлеге  Нигезләмә «Россия Федерациясендә җирле  үзидарә оештыруның
гомуми  принциплары  турында»  Федераль  закон,  «Татарстан  Республикасында
җирле  үзидарә  турында»  Татарстан  Республикасы  Законы,  «Татарстан
Республикасында  юл  хәрәкәте  иминлеген  арттыру  «республика  максатчан
программасына  үзгәрешләр  кертү  турында»  2013  елның  6  декабрендәге  961
номерлы  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинеты  Карары  нигезендә
эшләнде,  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «2013  елга
«Татарстан  Республикасында  юл  хәрәкәте  иминлеген  арттыру»  республика
максатчан программасын раслау турында» 2012 ел,  29  октябрь,  911 нче карары
белән расланган 2013 елга  "Татарстан Республикасында юл хәрәкәте  иминлеген
арттыру" республика максатчан программасына үзгәрешләр кертү хакында " 2012
ел, 29 октябрь, 911 нче карары (алга таба - комиссия).

1.2. Комиссия составына Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты рәисе
(җитәкчесе), Рәис урынбасары, сәркатип, комиссия әгъзалары керә.

1.3. Комиссиянең төп бурычлары булып юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүгә
юнәлдерелгән  муниципаль  органнар  һәм  иҗтимагый  оешмалар  эшчәнлеген
координацияләү,  шулай  ук  юл-транспорт  һәлакәтләрен  кисәтү  буенча  чаралар
эшләү һәм гамәлгә ашыру тора.

1.4.  Комиссия  эшенә  барлык  милек  формасындагы  предприятиеләр,
учреждениеләр һәм оешмалар (алга таба - предприятиеләр) вәкилләре җәлеп ителә
ала.

1.5. Комиссия үз компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча карар кабул
итә,  алар  предприятиеләр,  вазыйфаи  затлар  һәм  гражданнар  өчен  мәҗбүри.
Предприятие һәм вазифаи затлар ике атналык вакыт эчендә комиссиягә комиссия
карарын үтәү өчен кабул ителгән чаралар турында хәбәр итәргә тиеш.

II. Комиссия бурычлары

Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча Комиссия:
2.1. Автомобиль транспорты предприятиеләре эшчәнлеген координацияләүне,

автомобиль  юллары  төзелешен  һәм  эксплуатацияләүне,  транспорт  хәрәкәте
иминлеге  мәсьәләләре  буенча  башка  оешмалар  эшчәнлеген  координацияләүне,
аварияләрне киметү эшен оештыруны тәэмин итә.

2.2.  Юл-транспорт  һәлакәтләрен  кисәтү  буенча  чаралар  эшли  һәм  гамәлгә
ашыра, автомобиль транспортының авариясез эшләве өчен шартлар тудыра.
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2.3.  Автомобиль  транспорты  хезмәткәрләре,  транспорт  чараларына  хезмәт
күрсәтүче  башка  хезмәткәрләр  һәм  транспорт  чараларының  шәхси  хуҗалары
арасында кирәкле профилактик эш алып баруны оештыра.

2.4.  Транспорт,  юл,  проект  һәм  башка  оешмалар  һәм  предприятиеләр
тарафыннан юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, юл-транспорт һәлакәтләрен кисәтү
буенча  йөкләнгән бурычларны үтәүне  контрольдә  тота,  аларның эш тәҗрибәсен
гомумиләштерә һәм тарата.

2.5. Предприятие хезмәткәрләре һәм уку йортлары укучылары тарафыннан юл
хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнүне оештыра.

2.6.  Барлык  МАССАКҮЛӘМ  мәгълүмат  чаралары  ярдәмендә  юл  хәрәкәте
иминлеген пропагандалауны оештыра һәм гамәлгә ашыра.

2.7.  Район  территориясендә  урнашкан  автомобиль  транспорты
предприятиеләрендә  хәрәкәт  куркынычсызлыгына  иҗтимагый  контроль
комиссияләре эшендә ярдәм күрсәтә.

III. Комиссия хокуклары
Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча Комиссия:
3.1. Предприятие һәм оешмаларны алар тарафыннан юл хәрәкәте иминлеген

тәэмин  итү  өлешендә  тикшерә,  комиссия  утырышларында  аларның
җитәкчеләренең  югарыда  әйтелгән  мәсьәләләр  буенча  күрелә  торган  чаралар
турындагы хәбәрләрен тыңлый.

3.2. Җәмәгатьчелекне юл хәрәкәте иминлеге буенча кирәкле чаралар үткәрүдә,
шулай  ук  шәһәр  һәм  ведомство  транспорты  хезмәткәрләрен,  транспорт
чараларының шәхси хуҗаларын җәлеп итә.

3.3. Ведомствога караган предприятие җитәкчеләренә карата административ
санкцияләр куллану, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча үзләренә йөкләнгән
бурычларны  канәгатьләндерерлек  түгел,  тиешле  органнарга  күрсәтмәләр  кертә.
Тәкъдим  итүне  карап  тикшерү  нәтиҗәләре  турында  күрсәтелгән  органнар
комиссиягә бер ай вакыт эчендә хәбәр итәргә тиеш.

III. Комиссия эшен оештыру

4.1. Комиссиягә комиссия рәисе җитәкчелек итә, ул даими рәвештә Комиссия
утырышларын  чакыруны  тәэмин  итә,  чираттагы  утырышта  каралырга  тиешле
мәсьәләләр  даирәсен  билгели.  Утырышлар  арасында  комиссия  әгъзаларына
йөкләмәләр бирә һәм аларның үтәлешен тикшерә.

4.2.  Комиссиянең мәгълүмати-техник  тәэмин  ителешен һәм документларын
алып баруны комиссия секретаре оештыра. Беркетмәгә комиссия рәисе кул куя.

4.3.  Комиссия утырышы составының яртысыннан да ким булмаган очракта
хокукый мәсьәлә булып тора. Комиссия карарлары комиссия әгъзаларының гади
күпчелек тавышы белән кабул ителә һәм рәис тарафыннан имзалана.

4.4. Юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе составында эш төркемнәре (машина
йөртүчеләр арасында тәрбия эшләре, юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау, юл
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шартларын  яхшырту,  машина  йөртүчеләрне  әзерләү  һәм  квалификацияләрен
күтәрү, юл хәрәкәтен оештыру) һәм башка органнар төзелә ала.
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