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Кушымта 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 елның 28 декабрендәге  

759 номерлы карарына 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү комиссиясе турында нигезләмә 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1 Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының Юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү комиссиясе (алга таба - Комиссия) - федераль башкарма 

хакимият органнарының территориаль бүлекчәләре, Менделеевск муниципаль 

районының җирле үзидарә органнары, төрле оештыру-хокукый формадагы оешмалар 

һәм иҗтимагый берләшмәләр арасында үзара хезмәттәшлекне тәэмин итүче даими 

коллегиаль орган. 

1.2 Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 

конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты 

указлары һәм боерыклары, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары һәм 

боерыклары, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан 

Республикасы Президенты указлары һәм боерыклары, Татарстан Республикасының 

башка норматив хокукый актлары, Менделеевск муниципаль районының хокукый 

актлары һәм әлеге Нигезләмәгә таяна. 

 

II. Комиссиянең төп бурычлары 

2.1 Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә федераль башкарма хакимият 

органнарының территориаль бүлекчәләре, Менделеевск муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары, төрле оештыру-хокукый формадагы оешмалар һәм иҗтимагый 

берләшмәләрнең үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү. 

2.2 Юл хәрәкәте иминлегенең мөһим аспектлары өстендә эшләү: машина 

йөртүчеләрнең һәм җәяүлеләрнең куркыныч тәртибен кисәтү, балалар юл-транспорт 

имгәнүләрен киметү, Транспорт һәм җәяүлеләрнең хәрәкәтен оештыруны 

камилләштерү, шулай ук җирле үзидарә органнары, күзәтчелек органнары, Юл 

хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә төрле оештыру-хокукый формадагы 

оешмалар эшенең нәтиҗәлелеген арттыру. 

2.3 Федераль башкарма хакимият органнарының Менделеевск муниципаль 

районындагы территориаль бүлекчәләре, Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары һәм төрле оештыру-хокукый 

формадагы оешмалар арасында транспорт чараларының авариялелеген кисәтүгә, 

гражданнарның гомерен һәм сәламәтлеген саклауга һәм юл-транспорт 

һәлакәтләреннән зыянны киметүгә юнәлдерелгән максатчан программаларны һәм 

чараларны эшләү һәм тормышка ашыру буенча үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү. 



2.4 Җәмәгатьчелеккә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә алып 

барыла торган эшләр турында хәбәр итү. 

 

III. Комиссия Функцияләре 

3.1 Транспорт чараларының барлык төрләрендә, тимер юл кичүләрендә 

авариялелек сәбәпләрен, Менделеевск муниципаль районы территориясендә юл 

хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча эшләр торышын өйрәнү буенча эш алып бара. 

3.2 Менделеевск муниципаль районында федераль башкарма хакимият 

органнарының территориаль бүлекчәләре, Менделеевск муниципаль районының 

җирле үзидарә органнары, кызыксынган оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр 

тәкъдимнәрен хокукый җайга салуны камилләштерү, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү өлкәсендә эшне оештыру мәсьәләләре буенча карый. 

3.3 Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыру 

өчен финанс һәм матди - техник ресурсларга булган ихтыяҗның нигезләнешен карый. 

3.4 Шәһәр һәм авыл муниципаль берәмлекләренең башкарма органнары, төрле 

оештыру-хокукый формадагы оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләрнең үзара 

хезмәттәшлеген тәэмин итә. 

3.5 Юл хәрәкәте иминлеген арттыруның муниципаль максатчан программасын 

эшләү, тормышка ашыру һәм үтәүне контрольдә тоту мәсьәләләрен карый. 

3.6 Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге эш турында мәгълүмати-

аналитик, белешмә материаллар, белешмәләр әзерләүне гамәлгә ашыра. 

3.7 Юл хәрәкәте иминлеге проблемаларын яктырту мәсьәләләре буенча 

массакүләм мәгълүмат чаралары белән үзара бәйләнешне гамәлгә ашыра. 

3.8 Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү мәсьәләләрен хәл иткәндә иҗтимагый 

берләшмәләр һәм башка оешмалар белән үзара хезмәттәшлекне гамәлгә ашыра. 

3.9 Менделеевск муниципаль районы территориясе буенча узучы төбәк, 

федераль һәм җирле автомобиль юлларында авария хәлен бетерү буенча тәкъдимнәр 

әзерли һәм Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына, 

«Идел-Нократ Федераль юл агентлыгының автомобиль юллары федераль идарәсе» 

Федераль казна учреждениесенә һәм Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетына юллый. 

3.10 Шәһәр һәм авыл җирлекләре, предприятиеләр һәм оешмалар тарафыннан 

юл хәрәкәте куркынычсызлыгы өлкәсендә закон актлары һәм башка норматив 

документлар үтәлешенең мониторингын гамәлгә ашыра. 

 

IV. Комиссиянең хокуклары 

4.1 Менделеевск муниципаль районында федераль башкарма хакимият 

органнары бүлекчәләренең, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы башкарма органнарының, милек формасына бәйсез рәвештә предприятие һәм 

оешмаларның, шулай ук фәнни, иҗтимагый һәм башка оешмаларның вазыйфаи 

затларын утырышка чакырырга. 

4.2 Менделеевск муниципаль районындагы федераль башкарма хакимият 

органнарының территориаль бүлекчәләреннән, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы башкарма органнарыннан, милек формасына 

бәйсез рәвештә предприятие һәм оешмалардан, һәм иҗтимагый берләшмәләрдән 



комиссиягә йөкләнгән бурычларны үтәү өчен кирәкле мәгълүматларны соратып 

алырга. 

4.3 Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү эшендә җитешсезлекләрне бетерү, 

тәкъдим ителгән чараларны Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органнарына, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының җирле 

үзидарә органнарына, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә предприятие, оешма, 

учреждение һәм иҗтимагый берләшмә җитәкчеләренә финанслау турында 

тәкъдимнәр кертергә. 

4.4 Комиссия эшчәнлегенең аерым юнәлешләре буенча кызыксынган органнар 

вәкилләре һәм белгечләре арасыннан эшче төркемнәр формалаштырырга. 

4.5 Юл хәрәкәте иминлеге өлкәсендә закон бозу билгеләре ачыкланган очракта 

гаепле затларны җаваплылыкка тарту мәсьәләсен хәл итү өчен хокук саклау 

органнарына тиешле документлар һәм материалларны җибәрергә. 

4.6 Комиссия компетенциясенә кертелгән башка карарлар кабул итәргә. 

 

V. Комиссия эшчәнлеген оештыру тәртибе 

5.1 Комиссия составы Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитеты карары белән раслана. 

5.2 Комиссия комиссия рәисе (Башкарма комитет җитәкчесе), Рәис урынбасары 

(Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары), сәркатип һәм комиссия әгъзалары 

составында эшли. 

5.3 Комиссия үз эшчәнлеген әлеге Нигезләмә һәм комиссия утырышында ел 

саен кабул ителә һәм аның Рәисе тарафыннан раслана торган эш планы нигезендә 

башкара. Аерым мәсьәләләр буенча комиссиянең эш тәртибе аның Рәисе тарафыннан 

билгеләнә. 

5.4 Комиссия эшчәнлегенә рәис җитәкчелек итә, ә аның булмаганда - комиссия 

эше белән җитәкчелек итүче комиссия рәисе урынбасары, аның эшчәнлеген 

планлаштыра, утырышның көн тәртибен раслый, комиссия утырышы карарын 

имзалый. 

5.5 Комиссия утырышлары кварталга кимендә бер тапкыр уздырыла. Кирәк 

булган очракта чираттан тыш утырышлар үткәрелә. 

5.6 Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан артыгы 

катнашса, хокуклы дип санала. Комиссия әгъзалары аның утырышында алмашка 

хокукы булмаган килеш катнаша. Утырышта комиссия әгъзасы булмаган очракта, ул 

карала торган мәсьәлә буенча үз фикерен язма рәвештә бәян итәргә хокуклы. 

5.7 Комиссия утырышының дәвамлылыгы чикләнмәгән. 

5.8 Комиссия карары ачык тавыш бирү юлы белән кабул ителә һәм, әгәр алар 

өчен утырышта катнашкан комиссия әгъзаларының яртысыннан артыгы тавыш бирсә, 

кабул ителгән дип санала. Комиссия әгъзаларының тавышлары тигез булганда, 

утырышта рәислек итүче тавышы хәлиткеч булып тора. 

5.9 Комиссия Рәисе: 

а) комиссия эшчәнлегенә гомуми җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра; 

б) комиссиянең эш планын раслый; 

в) комиссиянең чираттагы утырышы көн тәртибен раслый; 

г) үз вәкаләтләре кысаларында комиссия әгъзаларына йөкләмәләр бирә; 



д) үз компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча комиссия тәкъдим итә; 

е) юл-транспорт һәлакәтләре сәбәпләрен өйрәнә: 

 һәлак булучылар белән; 

- аларда балигъ булмаган ике һәм аннан да күбрәк бала зыян күрде; 

 җәяүлеләр төркемнәре катнашында киңәшмә; 

- пассажирлар ташуны гамәлгә ашыручы автобуслар катнашында, нәтиҗәдә 

кешеләр һәлак булды яки зыян күрде; 

- кешеләр һәлак булган яки зыян күргән тимер юл кичүендә хәрәкәт 

туктатылды; 

- әгәр юл участогында 2 сәгатьтән артык хәрәкәт туктатылган булса. 

 

14. Комиссия секретаре 

а) комиссиянең эш планы проектын әзерләүне тәэмин итә, аның утырышының 

көн тәртибен формалаштыра, комиссия утырышына кирәкле материалларны әзерләү 

эшен координацияли, тиешле карарлар проектлары проектларын әзерли;; 

б) комиссия әгъзаларына, утырышка чакырылган затларга, экспертларга, башка 

затларга комиссия утырышын үткәрү урыны, вакыты һәм көн тәртибе турында хәбәр 

итә, аларны кирәкле материаллар белән тәэмин итә; 

в) комиссия утырышлары беркетмәләрен төзи; 

г) комиссия рәисе күрсәтмәләренең, комиссия утырышлары нәтиҗәләре буенча 

бирелгән күрсәтмәләрнең үтәлешен мониторинглауны оештыра; 

д) юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы Хөкүмәт 

комиссиясе карарларын үтәү срокларын контрольдә тотуны гамәлгә ашыра 

(кагылышлы өлешендә) һәм Комиссия рәисенә хәбәр итә; 

е) ел саен, 10 гыйнварга кадәр, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча 

Татарстан Республикасы Хөкүмәт комиссиясе Секретариатына юллый: 

- хисап елы өчен беркетмә карарлары күчермәләре; 

- юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы Хөкүмәт 

комиссиясе карарларын һәм карарларын үтәү турында мәгълүмат, кагылышлы 

өлешендә; 

- комиссиянең киләсе елга эш планы; 

- комиссия составы турында мәгълүмат, Хисап елы дәвамында үзгәрешләр 

кертелгән очракта. 

5.10 Карарларның күчермәләре һәм комиссия эшчәнлеге турында башка 

мәгълүмат, утырыш уздырылган көннән соң ун көн эчендә, теркәлү номерын биреп, 

аның әгъзалары һәм башка кызыксынган затлар игътибарына җиткерелә. 

5.11 Комиссия карарларында утырышта катнашкан комиссия әгъзалары 

турында мәгълүмат, утырышны үткәрү датасы, теркәлү номеры, көн тәртибе, рәислек 

итүче һәм секретарьнең имзалары, кабул ителгән карарлар күрсәтелә. 

5.12 Комиссиядә кабул ителә торган карарлар комиссия беркетмәсе яки карары 

рәвешендә теркәлергә һәм куелган мәсьәләләрне, башкаручыларны һәм аларны үтәү 

срокларын хәл итүгә юнәлдерелгән конкрет йөкләмәләр булырга тиеш. 

5.13 Комиссияне матди-техник яктан тәэмин итүне Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитеты башкара. 


