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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

29 август 2019 ел

№ 28

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының
Азнакай
шҽһҽрендҽ
гомуми
файдаланудагы шҽһҽр (муниципаль) автобус
маршрутлары буенча автомобиль транспортында
даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне планлаштыру
документын ҽзерлҽү тҽртибе турында
«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» 13.07.2015 ел, № 220-ФЗ Федераль закон
һҽм «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 26.12.2015 № 107 Татарстан Республикасы законы
нигезендҽ карар чыгарам:
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
Азнакай шҽһҽрендҽ шҽһҽр (муниципаль) автобус маршрутлары буенча
гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында даими рҽвештҽ
пассажирлар йөртүне планлаштыру документын ҽзерлҽү тҽртибен
расларга (кушымта).
2. Ҽлеге карарны рҽсми басма - «Маяк» газетасында бастырырга,
«Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында»
түбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштырырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм
Азнакай
муниципаль
районының
Интернет
мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында түбҽндҽге адрес
буенча: http://aznakayevo.tatar.ru урнаштырырга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитетының шҽһҽр хуҗалыгы бүлеге
начальнигы Ф. Ф. Ахунҗановка йөклҽргҽ.
Җитҽкче

М.И. Солтанов

Азнакай
муниципаль
районы
Азнакай
шҽһҽре
Башкарма
комитеты карарына кушымта

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай
шҽһҽрендҽ гомуми файдаланудагы шҽһҽр (муниципаль) автобус
маршрутлары буенча автомобиль транспортында даими рҽвештҽ
пассажирлар йөртүне планлаштыру документын ҽзерлҽү тҽртибе
Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1 Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының Азнакай шҽһҽрендҽ даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне
планлаштыру документын (алга таба - планлаштыру документы)
ҽзерлҽү һҽм алып бару процедурасын билгели.
1.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
Азнакай шҽһҽрендҽ даими рҽвештҽ маршрутларда пассажирлар йөртүне
планлаштыру документы Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитеты шҽһҽр хуҗалыгы бүлеге тарафыннан ҽзерлҽнҽ һҽм Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Башкарма
комитетының норматив хокукый акты белҽн раслана.
1.3. 1.3. Планлаштыру
документында
үз
эченҽ
түбҽндҽге
мҽгълүматларны тупланган:
а)
даими пассажирлар йөртүнең тиешле төренҽ кертелгҽн
маршрутларда даими пассажирлар йөртү маршрутының номеры һҽм
атамасы күрсҽтелгҽн;
б) даими
пассажирлар
йөртү
маршрутларында
даими
пассажирлар йөртү төрен үзгҽртүне планлаштыру;
в) даими пассажирлар йөртү маршрутларын билгелҽү, үзгҽртү
һҽм гамҽлдҽн чыгару;
г)
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты хисабына өлешчҽ
яки тулысынча түлҽнгҽн график буенча җайга салынулы тарифлар
буенча даими рҽвештҽ пассажирлар йөртү маршрутлары буенча
муниципаль контракт төзелергҽ тиеш;
д) җайга салынулы тарифлар буенча даими рҽвештҽ пассажирлар
йөртү маршрутлары буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыруга
бҽйле эшлҽрне башкару турында муниципаль контрактлар төзүне
планлаштыру хакында;
е) җайга салынмый торган тариф буенча даими рҽвештҽ
пассажирлар йөртүнең бер яисҽ берничҽ маршруты буенча пассажирлар
йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклык алу хокукына ачык

конкурслар үткҽрүне планлаштыру;
ж) даими пассажирлар йөртү маршрутлары буенча халыкка
транспорт хезмҽте күрсҽтүне тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн башка
чараларны уздыруны планлаштыру.
1.4. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽренең рҽсми
сайтларында
урнаштырылган
даими
пассажирлар
йөртүне
планлаштыру
документы
мҽгълүматларын
яңарту
Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
планлаштыру документына үзгҽрешлҽр кертү турындагы тиешле
норматив хокукый акты үз көченҽ кергҽн көннҽн алып 10 эш көне
эчендҽ башкарыла.
2.
Планлаштыру документының структурасы һҽм мҽгълүматы
2.1.
2.1. Планлаштыру документы Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының шҽһҽр хуҗалыгы
бүлеге тарафыннан кҽгазьдҽ даими пассажирлар йөртү маршрутлары
буенча Даими йөртүне үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар турында
белешмҽлҽр кертү юлы белҽн, ҽлеге тҽртиптҽге кушымта нигезендҽ
алып барыла.
2.2. Планлаштыру документы дүрт бүлектҽн тора:
I кисҽк - «даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары
буенча даими пассажирлар йөртү төрлҽре"»;
II кисҽк - «даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутларын
үзгҽртү планы»;
III бүлек - " җайга салынулы тарифлар буенча даими рҽвештҽ
пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыруга һҽм җайга салынмый торган
тариф буенча бер яисҽ берничҽ муниципаль маршрут буенча даими
рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклыклар
бирүгҽ бҽйле эшлҽрне башкару турында муниципаль контрактлар
төзүнең План-графигы»;
IV кисҽк - »халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтүне тҽэмин итүгҽ
юнҽлдерелгҽн башка чаралар үткҽрү планы".
Планлаштыру документының I бүлегендҽ даими рҽвештҽ
пассажирлар йөртүнең һҽр муниципаль маршруты турында түбҽндҽге
белешмҽлҽр булган мҽгълүмат булырга тиеш:
а) тҽртип номеры язу документында планлаштыру;
б) даими пассажирлар йөртү маршрутының тҽртип номеры (даими
пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрыннан);
в) даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты номеры һҽм
атамасы;
г) планлаштыру документын раслау вакытына даими пассажирлар
йөртүнең муниципаль маршруты өчен билгелҽнгҽн факттагы төре
(җайга салынулы тарифлар буенча/җайга салынулы тарифлар буенча);
д) даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең планлаштырылган төре
(җайга салынулы тарифлар буенча/җайга салынулы тарифлар буенча);
е) даими пассажирлар йөртүнең тиешле муниципаль маршрутында

даими йөртү төрен үзгҽртү датасы (даими пассажирлар йөртү төрен
үзгҽртү очрагында тутырыла, ҽлеге Тҽртипнең 2 бүлегендҽге 2.7
пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш).
Планлаштыру документының II бүлегендҽ түбҽндҽге белешмҽлҽр
белҽн даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары
турында мҽгълүмат булырга тиеш:
а) тҽртип номеры язу документында планлаштыру;
б) даими пассажирлар йөртү маршрутының тҽртип номеры (даими
пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрыннан);
в) даими ташуларның муниципаль маршрутлары реестры нигезендҽ
даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутының
исеме;
г) даими ташуларның муниципаль маршрутын үзгҽртү Төре
(билгелҽү, үзгҽртү яки гамҽлдҽн чыгару));
д) үзгҽрешнең эчтҽлеге (даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең
гамҽлдҽге муниципаль маршрутын яңа яисҽ үзгҽрткҽн очракта
тутырыла);
2.3. е) үзгҽреш датасы (ҽлеге Тҽртипнең 2 бүлегендҽге 2.7
пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш).
2.4.
Планлаштыру документының III бүлегендҽ даими рҽвештҽ
пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары турында мҽгълүмат
булырга тиеш, алар буенча җайга салынулы тарифлар буенча даими
рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча
муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыруга
бҽйле эшлҽрне башкару турында муниципаль контрактлар төзү буенча
түбҽндҽге
белешмҽлҽр
белҽн
планлаштырылган
чаралар
планлаштырыла:
а) тҽртип номеры язу документында планлаштыру;
б) даими пассажирлар йөртү маршрутының тҽртип номеры (аны
алып бару «Россия Федерациясендҽ автомобиль транспортында һҽм
шҽһҽр җир өсте электр транспортында даими пассажирлар һҽм багаж
йөртүне оештыру һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгҽрешлҽр кертү турында» 13.07.2015 ел, № 220-ФЗ Федераль законда
(алга таба-Федераль закон));
в) даими ташуларның муниципаль маршрутлары реестры нигезендҽ
даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутының
исеме;
г) «дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен
товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт
системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендҽ җайга салынулы тарифлар буенча
муниципаль (муниципаль) маршрутлар буенча даими рҽвештҽ
пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле эшлҽрне башкару
турында муниципаль контракт төзү процедурасын уздыру датасы
(«дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар,

эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы
турында " 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендҽ)»);
д) җайга салынулы тарифлар буенча даими рҽвештҽ пассажирлар
йөртүнең
муниципаль
маршрутлары
буенча
даими
рҽвештҽ
пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле эшлҽр башкару турында
муниципаль контрактның гамҽлдҽ булу вакыты (җайга салынулы
тарифлар буенча «пассажирлар йөртү төре билгелҽнгҽн муниципаль
маршрутларга карата тутырыла)»);
е) конкурс процедураларын үткҽрү датасы Федераль закон
нигезендҽ («җайга салынмый торган тарифлар буенча» пассажирлар
йөртү төре билгелҽнгҽн муниципаль маршрутларга карата, конкурсны
үткҽрү өчен Федераль законда каралган нигезлҽр булган очракта,);
ж) даими пассажирлар йөртүнең муниципаль маршруты буенча
пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыру турында таныклыкның гамҽлдҽ
булу датасы (даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең җайга салынмый
торган тарифлар буенча «ташулар төре билгелҽнгҽн муниципаль
маршрутларына карата тутырыла).
2.6.
Планлаштыру документының IV бүлегендҽ халыкка
транспорт хезмҽте күрсҽтүне тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн башка
чараларны үткҽрү планлаштырылган даими пассажирлар йөртү
маршрутлары турында түбҽндҽге белешмҽлҽр булган мҽгълүмат
булырга тиеш:
а) тҽртип номеры язу документында планлаштыру;
б) даими пассажирлар йөртү маршрутының тҽртип номеры (даими
пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрыннан);
в) даими ташуларның муниципаль маршрутлары реестры нигезендҽ
даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутының
исеме;
г) чараның эчтҽлеге;
е) чараны үткҽрү датасы.
2.5. 2.5.
Даими пассажирлар йөртү төрен үзгҽртүгҽ, даими
пассажирлар йөртү муниципаль маршрутларын юкка чыгаруга бҽйле
чараларны үткҽрү срогы һҽм датасы Федераль закон нигезендҽ даими
пассажирлар йөртүнең муниципаль маршрутлары буенча Даими
йөртүне гамҽлгҽ ашыручы пассажирлар йөртүчелҽрнең бу чаралары
турында хҽбҽр итүне исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитетының норматив хокукый
актлары үз көченҽ кергҽн көнгҽ кадҽр йөз сиксҽн көннҽн дҽ соңга
калмыйча планлаштыру документында күрсҽтелергҽ тиеш.
2.6. 2.6.
Планлаштыру документына ҽлеге Тҽртипнең 2
бүлегендҽге 2.3-2.6 пунктларында каралмаган белешмҽлҽрне кертү
рөхсҽт ителми.

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы Азнакай шҽһҽрендҽ гомуми файдаланудагы
шҽһҽр (муниципаль) автобус маршрутлары буенча
автомобиль транспортында даими рҽвештҽ пассажирлар
йөртүне планлаштыру документын ҽзерлҽү тҽртибенҽ
кушымта

Форма
20__ елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай
шҽһҽрендҽ гомуми файдаланудагы шҽһҽр (муниципаль) автобус
маршрутлары буенча автомобиль транспортында даими йөртүне
планлаштыру документы формасы

1. Муниципаль маршрутлар буенча даими пассажирлар йөртү төрлҽре
№
Даими
Даими
Даими пассажирлар
Даими
Даими
п/п пассажирлар йөртү пассажирлар йөртү маршрутының пассажирлар йөртү пассажирлар
маршрутының
йөртү
факттагы төре
маршрутының
йөртү төренең
тҽртип номеры
маршрутының
планнаштырылган үзгҽрү датасы
атамасы
төре
регулярных
перевозок

2. Даими пассажирлар йөртү маршрутларын үзгҽртү планы
№

Даими
Даими
Даими пассажирлар
пассажирлар пассажирлар йөртү йөртү маршрутын
йөртү
маршрутының
үзгҽртү төре
маршрутының
атамасы
(үзгҽртү, гамҽлдҽн
тҽртип номеры
чыгару)

Үзгҽртҽнең
эчтҽлеге

Үзгҽртү датасы

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ
гомуми файдаланудагы шҽһҽр (муниципаль) автобус маршрутлары буенча
автомобиль транспортында даими рҽвештҽ пассажирлар йөртүне гамҽлгҽ ашыруга
бҽйле эшлҽрне башкаруның План-графигы
№
п/
п

№
п/п

Даими
пассажирлар
йөртү
маршрутыны
ң тҽртип
номеры

Даими
пассажирлар
йөртү
маршрутының
атамасы

44-ФЗ
номерлы
Федераль
закон
нигезендҽ
муниципаль
контракт төзү
процедурасы
башлану
датасы

Муниципа
ль
контрактн
ың
гамҽлгҽ
керү
датасы

220-ФЗ
номерлы
Федераль
закон
нигезендҽ
конкурс
процедурас
ын уздыра
башлау
датасы

даими
маршрут
буенча
турында
пассажирлар
йөртүне
гамҽлгҽ
ашыру буенча
таныклыкның
гамҽлгҽ керү
датасы

4. Халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтүне тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн башка
чаралар үткҽрү планы
Даими
пассажирлар
йөртү
маршрутының
тҽртип номеры

Даими
пассажирлар йөртү
маршрутының
атамасы

Чара исеме

Чараның эчтҽлеге Чараның үтҽлү срогы һҽм
вакыты

