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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    КАРАР                                                      
 

    «09» август 2019 ел                                                                                                  № 251 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында шәһәр җәмәгать транспортының 

барлык төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль 

транспортында йөрү өчен автоматлаштырылган 

түләү системасы операторын сайлап алу тәртибе 

турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел №131-ФЗ  Федераль закон, «Россия Федерациясендә 

автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар 

һәм багаж ташуны даими оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законны гамәлгә ашыру 

турында» 26.12.2015 №107-ТРЗ Татарстан Республикасы законы, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 19.07.2019 ел №604  

карары нигезендә, карар чыгара: 

        1. Расларга: 

- Азнакай муниципаль районында шәһәр җәмәгать транспортының барлык 

төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү өчен 

автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу турында нигезләмәне, 

№1 кушымта нигезендә; 

  - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында шәһәр җәмәгать 

транспортының барлык төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү 

өчен автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу комиссиясе 

составын, №2 кушымта нигезендә; 

 2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һәм 

инфраструктура үсеше бүлеген Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында шәһәр җәмәгать транспортының барлык төрләрендә һәм шәһәр яны 

автомобиль транспортында йөрү өчен автоматлаштырылган түләү системасы 

операторын сайлап алуны вәкаләтле орган һәм оештыручы итеп билгеләргә. 
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 3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru  веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары  

Р.Р.Ханнановка йөкләргә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                                 А.Х. Шәмсетдинов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты карарына кушымта 

№1 

                                                           «____»________ 2019 №_______ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында шәһәр җәмәгать 

транспортының барлык төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү 

өчен автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

1. Гомуми ниегзләмәләр 

1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында шәһәр җәмәгать 

транспортында һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү өчен 

автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу турындагы 

Нигезләмә сайлап алуны оештыруны (алга таба – сайлап алу), аны үткәрү тәртибен, 

катнашу шартларын, тәкъдимнәрне карау тәртибен, шулай ук кабул ителгән 

карарны раслау һәм юл йөрү өчен автоматлаштырылган түләү системасын кертү һәм 

аларга хезмәт күрсәтү хокукын рәсмиләштерү процедурасын регламентлый. 

1.2. Нигезләмә Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел №131-ФЗ 

Федераль закон, «Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир 

өсте электр транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны оештыру һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында «Федераль 

законны гамәлгә ашыру турында» 26.12.2015 ел, №107-ТРЗ Татарстан Республикасы 

Законы, «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында» 19.07.2019 ел №604  Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары нигезендә эшләнде. 

1.3. Вәкаләтле орган Азнакай муниципаль районында шәһәр җәмәгать 

транспортының барлык төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү 

өчен автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу буенча 

оештыручы булып тора. 

1.4. Азнакай муниципаль районында шәһәр җәмәгать транспортының барлык 

төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү өчен 

автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу буенча вәкаләтле 

орган булып Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һәм 

инфраструктура үсеше бүлеге тора. 

 

2. Сайлап алу максаты 

2.1. Сайлап алу халыкка транспорт хезмәте күрсәтүнең сыйфатын күтәрү, 

билетсыз йөрү һәм ялган юл документлары белән көрәшү, Азнакай муниципаль 

районы территориясендә ташламалы йөрүнең төгәл санын теркәү өчен үткәрелә. 
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3. Сайлап алуда катнашу шартлары 

 

3.1. Сайлап алуда катнашу, оештыру-хокукый формасына, милек формасына, 

урнашу урынына (алга таба – претендентлар) бәйсез рәвештә, таләпләргә туры килә 

торган, ә атап әйткәндә: 

- дәгъва итүчеләр тарафыннан товарлар җибәрүне, эшләр башкаруны, 

хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыручы, сайлап алу предметы булып торган затларга 

Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган таләпләргә туры килү-

килмәү турында таләп; 

- дәгъвачыны – юридик затны юкка чыгармау таләбе һәм сайлап алуда 

катнашучыны – юридик затны банкрот дип тану турында Арбитраж суды 

тарафыннан кабул ителгән карарның булмавы һәм сайлап алу производствосын ачу 

турында карар булмау; 

- сайлап алуда катнашу өчен гариза биргән көнгә Административ хокук 

бозулар турында Россия Федерациясе кодексында каралган тәртиптә дәгъвачының 

эшчәнлеген туктатып тормау турында таләп; 

- претендентның теләсә кайсы дәрәҗәдәге бюджетларга һәм бюджеттан тыш 

дәүләт фондларына исәпләнгән салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр 

буенча бурычлары булмау турындагы таләбе, аның күләме соңгы тәмамланган хисап 

чорында сайлап алуда катнашучы активларының баланс бәясенең егерме биш 

процентыннан артып китә. Сайлап алуда катнашучы, әгәр ул Россия Федерациясе 

законнары нигезендә күрсәтелгән бурычның булу-булмавына шикаять бирсә һәм 

сайлап алуда катнашу өчен гаризаны карау көненә шундый шикаять буенча карар 

кабул ителмәсә, билгеләнгән таләпкә туры килә дип санала. 

3.2. Сайлап алуда катнашырга дәгъва кылучы тарафыннан тапшырыла: 

- сайлап алуда катнашу өчен гариза; 

- юридик затлар өчен-юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан сайлап 

алуны үткәрү турында рәсми сайтта урнашканчыга кадәр алты айдан да иртәрәк 

алынмаган вакытта алынган юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә 

яки мондый күчермәнең нотариаль расланган күчермә; 

- чит ил юридик затлары өчен - ачык сайлап алу турында рәсми сайтта 

урнашкан көнгә кадәр алты айдан да иртәрәк алынган тиешле дәүләт законнары 

нигезендә юридик затны дәүләт теркәвенә алу турындагы документларны рус теленә 

тәрҗемәсе; 

- дәгъва кылучы – юридик зат исеменнән гамәлләр башкаруга затның 

вәкаләтләрен раслый торган документ (билгеләү турында яки сайлау турында карар 

күчермәсе, яки вазифага физик затның ышаныч кәгазеннән башка гына эш итү 

хокукы булган физик затны билгеләү турында боерык (алга таба  - җитәкче). 

Претендент исеменнән башка зат гамәлдә булса, сайлап алуда катнашуга гаризада 

дәгъвачының мөһере белән таныкланган һәм претендентның җитәкчесе (юридик 

затлар өчен) яисә әлеге җитәкче тарафыннан вәкаләтле зат тарафыннан имзаланган 

гамәлләрне гамәлгә ашыруга дәгъва кылучы исеменнән ышаныч кәгазе яки мондый 

ышаныч кәгазенең нотариаль расланган күчермәсе булырга тиеш. Күрсәтелгән 

ышаныч кәгазе претендентның вәкаләтле җитәкчесе тарафыннан имзаланган 

очракта, сайлап алуда катнашуга гаризада шулай ук мондый затның вәкаләтләрен 

раслаучы документ булырга тиеш; 
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-  претендентның гамәлгә кую документлары күчермәләре (юридик затлар 

өчен); 

- проектны үтәү шартлары турында тәкъдимнәр. 

3.3. Тапшырыла торган документлар, аларның формасы һәм сайлап алу 

сроклары турында тулырак мәгълүмат Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының хокукый акты (алга таба-документация) белән расланган 

документларда күрсәтелгән. 

Дәгъвачылар тәкъдим ителә торган эшләрнең дөреслеге өчен җаваплы 

 

4. Сайлап алуны үткәрү вакыты һәм тәртибе 

 

   4.1. Сайлап алу Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында шәһәр 

җәмәгать транспортының барлык төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль транспортында 

йөрү өчен автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу буенча 

комиссия (алга таба –Комиссия) тарафыннан башкарыла. 

4.2. Комиссия секретаре сайлап алуда катнашуга гаризалар салынган барлык 

конвертларны ачып җибәрә һәм сайлап алуда катнашу өчен электрон документлар 

формасында бирелгән гаризаларга керү мөмкинлеген ача. Беренче конверт ачылганчы 

комиссия секретаре катнашучыларга гариза салынган конвертларны ачканчы гаризалар 

бирү, аны үзгәртү яки кире алу мөмкинлеге турында игълан итә. 

4.3. Гаризалар салынган барлык конвертлар да чират буенча ачыла. Гаризалар 

салынган конвертларны ачканда кычкырып укыла:  

- дәгъвачының исеме (юридик зат өчен),  

- почта яки фактик адрес,  

- документларда каралган белешмәләр һәм документлар булу, килешүне үтәү 

шартлары, мондый гаризада күрсәтелгән һәм сайлап алуда катнашуга гаризаларны 

бәяләү критерие булган. 

Барлык мәгълүматлар конвертларны ачу беркетмәсенә кертелә. 

4.4. Сайлап алуда катнашуга гариза биргән претендентлар яки аларның 

вәкилләре сайлап алуда катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачканда 

катнашырга хокуклы. Претендентлар вәкилләре претендент исеменнән эш-гамәлләр 

башкаруга затның вәкаләтләрен раслаучы документ тапшыралар. Оешманың 

беренче затлары булмаган претендентлар вәкилләре булган очракта, сайлап алуда 

катнашучының мәнфәгатьләрен яклауга ышаныч кәгазе тапшырылырга тиеш. 

4.5. Конвертларны ачканда катнашкан барлык затлар дәгъва кылучылар 

вәкилләрен теркәү кәгазендә (журналда), комиссия секретаре тарафыннан төзелә 

һәм имзалана торган кәгазьдә теркәлә. 

4.6. Конвертларны ачу беркетмәсе комиссия тарафыннан алып барыла һәм 

гариза салынган конвертларны ачканнан һәм сайлап алуда катнашу өчен электрон 

документлар формасында бирелгән гаризаларга керү мөмкинлеген ачканнан соң, 

комиссия әгъзалары тарафыннан имзалана. Әлеге беркетмә вәкаләтле орган 

тарафыннан рәсми сайтта мондый беркетмәгә кул куелган көннән соң килә торган 

көн эчендә урнаштырыла. 

5. Сайлап алуда катнашуга гаризаларны бәяләү критерийлары 

5.1. Комиссия документларда күрсәтелүче бәяләү критерийлары нигезендә 

претендент тарафыннан тапшырылган гаризаларны сайлап алуда катнашуга 

бирелгән гаризаларны бәяләүне һәм чагыштыруны гамәлгә ашыра. 
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5.2.. Комиссия сайлап алу предметы буенча иң яхшы шартлар тәкъдим иткән 

дәгъвачыны, сайлап алу гаризаларын бәяләү нигезендә аңа беренче номер бирелгән. 

сайлап алу җиңүчесе дип таный. 

6. Сайлап алуны әзерләү һәм үткәрүне оештыру 

6.1. Вәкаләтле орган функцияләре: 

6.1.1. Азнакай муниципаль районында шәһәр җәмәгать транспортының барлык 

төрләрендә һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү өчен 

автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алу турындагы хәбәрне 

Интернет - мәгълүмат - телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтта 

http//aznakayevo.tatar.ru веб-адресы буенча урнаштыра. 

6.1.2. дәгъвачыларны әлеге Нигезләмә белән таныштыра һәм аларга сайлап 

алуны оештыру һәм үткәрү мәсьәләләре буенча консультация хезмәтләре күрсәтә; 

6.1.3. дәгъва кылучыларның комиссиягә тапшыру өчен кирәкле 

документларын кабул итә һәм терки, кирәк булганда претендент тәкъдим иткән 

мәгълүматның дөреслеген тикшерә; 

6.1.4. документларда расланган график нигезендә сайлап алуны үткәрә һәм 

комиссия утырышы беркетмәсен алып бара; 

6.1.5. Азнакай муниципаль районының Интернет - мәгълүмат - 

телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында: http//aznakayevo.tatar.ru.  веб-

адресы буенча сайлап алу нәтиҗәләре турында мәгълүматны урнаштыра. 

 

7. Ачык сайлап алуда катнашуга гариза биргән сайлап алу җиңүчесе, ачык 

сайлап алуда катнашучы,  ачык сайлауда бердәнбер катнашучы, бердән-бер 

Претиндент ачык сайлап алуда бердәнбер катнашучы дип танылган 

Претиндент  килешү проектын имзаларга тиеш вакыт 

7.1. Ачык сайлап алуда бердәнбер катнашучы сайлап алу җиңүчесе яисә 

сайлап алу дәгъва кылучының килешүгә кул кую вакыты: http// / aznakayevo.tatar.ru 

сайтында бәяләү беркетмәсе урнаштырылганнан һәм сайлап алуда катнашу өчен 

гаризаларны бәяләп чагыштырганнан соң 10 көннән дә ким булмаган вакыт эчендә 

һәм ачык сайлап алу көненнән 12 (унике) көннән дә соңга калмыйча. 

7.2. Ачык сайлап алуда катнашуга гариза биргән яки сайлап алуда 

катнашучының бердәнбер катнашучысы дип танылган килешүгә кул кую вакыты 

рәсми сайтта ачык сайлап алуда катнашу өчен гаризаларны карау беркетмәсе 

урнаштырылганнан соң кимендә 10 (ун) көн тәшкил итә һәм сайлап алуда катнашу 

өчен гаризаларны карау тәмамланганнан соң 12 көннән дә артмый.. 
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