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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
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Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районында  

Пассажирлар йөртү һәм таксомотор йөртүләр өлкәсендә  

административ-техник комиссия төзү турында 

 

2007 елның 8 ноябрендәге 259-ФЗ номерлы Федераль законга таянып 

«Автомобиль транспорты һәм җир өсте шәһәр электр транспорты уставы», 2011 

елның 10 октябрендәге 77-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән 

«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм 

багаж ташу турында», пассажирлар һәм таксомотор йөртүләр өлкәсендә тәртип һәм 

законлылыкны ныгыту максатларында Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында пассажирлар 

йөртү һәм таксомотор йөртү өлкәсендә административ-техник комиссия төзергә һәм 

аның составын 1 нче кушымта нигезендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында пассажирлар 

йөртү һәм таксомотор йөртү өлкәсендә административ-техник комиссия турында 

нигезләмәне 2 нче кушымта нигезендә расларга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районының рәсми сайтында «Норматив документлар» бүлегендә һәм Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат порталында www.mendelevsk.tatar.ru 

урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең шәһәр 

хуҗалыгы, торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча беренче урынбасары 

вазыйфаларын башкаручы Метальников С.В. йөкләргә. 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                                           Р.А.Абдуллин 

 

КИЛЕШТЕРЕЛДЕ: 



ТР ММР БК җитәкчесенең  

беренче урынбасары вазифаларын башкаручы                                    С.В.Метальников 

 

 

ТР ММР БК юридик бүлеге башлыгы                                                   Е.С.Царева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче кушымта 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2020 елның 5 февралендәге  

80 номерлы карарына 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында пассажирлар 

йөртү һәм таксомотор йөртү өлкәсендә административ-техник комиссия турында 

нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында 

пассажирлар йөртү һәм таксомотор йөртү өлкәсендә административ-техник комиссия 

(алга таба - комиссия) муниципаль маршрутларда пассажирлар йөртү өлкәсендә, 

шулай ук таксомотор ташу өлкәсендә, пассажирларны йөртү һәм таксомотор йөртү 

процессын оештырганда һәм гамәлгә ашырганда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

өлкәсендә даими эшләүче коллегиаль орган булып тора. 

1.2. Комиссия турында нигезләмә һәм аның составы Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты (алга таба - башкарма комитет) 

карары белән раслана. 

1.3. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясенең һәм Татарстан 

Республикасының гамәлдәге законнарына, муниципаль хокукый актларга җитәкчелек 

итә. 

1.4. Комиссиянең үз исеме булган бланкы булырга мөмкин. 

 

2. Комиссиянең бурычлары 

 

2.1. Комиссиянең төп бурычлары түбәндәгеләр: 

- муниципаль маршрутларда пассажирлар йөртү өлкәсендә, шулай ук 

таксомотор ташу өлкәсендә тәртип ныгыту һәм законлылыкны саклау; 

- пассажирлар йөртүнең һәм таксомотор ташуның куркынычсызлыгын тәэмин 

итү, пассажирларга хезмәт күрсәтүнең югары культурасын; 

пассажир ташучыларга муниципаль заказны үтәүгә, шулай ук юридик затлар 

һәм индивидуаль эшкуарлар тарафыннан пассажирлар йөртү һәм таксомотор ташу 

өлкәсендә эшчәнлекне регламентлаштыра торган норматив хокукый актлар 

таләпләрен бозуга төзелгән шартнамәләрнең шартларын бозу турындагы 

материалларны үз вакытында, һәрьяклап, тулы һәм объектив карау (алга таба - хокук 

бозулар); 

- хокук бозуларны кылуга китерә торган сәбәпләрне һәм шартларны ачыклау; 

- пассажир маршрутларында халыкның ихтыяҗларын тулысынча 

канәгатьләндерүне тәэмин итү, аларның иминлеген тәэмин итү. 

 

3. Комиссия составы 



3.1. Комиссия рәистән, рәис урынбасарыннан, җаваплы секретарьдан һәм 

комиссия әгъзаларыннан тора. 

3.2. Комиссия эшен оештыручы рәис комиссия җитәкчесе була. 

3.3. Комиссия әгъзалары булып башкарма комитетның вазыйфаи затлары, 

контроль-күзәтчелек органнары вәкилләре (килешү буенча), шулай ук Менделеевск 

муниципаль районының башка оешмалары вәкилләре (килешү буенча) булырга 

мөмкин. 

3.4. Комиссиянең сан составы кимендә биш кешедән дә кимрәк була алмый. 

 

4. Комиссия әгъзаларының вәкаләтләре 

 

4.1. Комиссия әгъзалары хокук бозулар турында материаллар караганда 

бертигез хокукларга ия. 

4.2. Комиссия әгъзалары вәкаләтле: 

- комиссия утырышларын әзерләүдә катнашырга; 

- алдан, комиссия утырышы башланганчы, тикшерүгә чыгарылган хокук 

бозулар турындагы материаллар белән танышырга; 

- материалларны карауны кичектерү һәм өстәмә белешмәләрне һәм 

документларны юкка чыгару турындагы мәсьәләне куярга; 

- хокук бозулар турында материаллар карауда катнашучы затларга сораулар 

бирергә; 

- комиссия тарафыннан карала торган материаллар буенча кабул ителә торган 

карарлар турында фикер алышуда катнашырга; 

- Карала торган материаллар буенча комиссия карарлар кабул иткәндә тавыш 

бирүдә катнашырга. 

4.3. Комиссия рәисе комиссия әгъзасы вәкаләтләренә ия, шулай ук: 

- комиссия эшчәнлегенә җитәкчелек итә, урынбасар белән җаваплы секретарь 

арасында вазыйфаларны бүлә, аларның функцияләрен билгели; 

- комиссия утырышында рәислек итә; 

- комиссиянең һәр утырышының көн тәртибен раслый; 

- комиссия утырышларын билгели; 

- комиссия тарафыннан утырышлар беркетмәләренә имза сала; 

- җирле үзидарә органнары, контроль-күзәтчелек органнары, вазыйфаи затлар 

һәм гражданнар белән мөнәсәбәтләрдә комиссия мәнфәгатьләрен тәкъдим итә; 

- комиссия эшчәнлеге өчен җаваплы. 

4.4. Комиссия рәисе урынбасары комиссия әгъзасы вәкаләтләренә, шулай ук 

түбәндәгеләргә ия: 

- комиссия утырышына әзерлек буенча эш алып бара; 

- комиссия рәисе йөкләмәләрен үти; 

- комиссия рәисе вазыйфаларын ул булмаганда башкара; 

- комиссия тарафыннан чыгарылган карарларны үтәүгә мөрәҗәгать итү өчен 

чаралар күрә; 

- комиссия эше буенча материалларның сакланышын тәэмин итә. 

4.5. Комиссиянең җаваплы секретаре комиссия әгъзасы вәкаләтләренә ия, 

шулай ук: 



- комиссия утырышында каралырга хокук бозулар турында материаллар әзерли; 

- комиссия рәисе, аның урынбасары йөкләмәләрен үти; 

- комиссия эшен алып бара; 

- комиссия әгъзаларына һәм утырышны уздыру вакыты һәм урыны турында 

утырышта катнашучы затларга хәбәр итә; 

- комиссия утырышы беркетмәсен алып бара һәм рәсмиләштерә; 

- комиссия чыгарган карарларны әзерләүне һәм рәсмиләштерүне тәэмин итә; 

- комиссия чыгарган карарларны тарату утырышы тәмамланганнан соң 10 көн 

эчендә алар чыгарган затларга хәбәр итә. 

 

5. Комиссия вәкаләтләре 

 

5.1. Комиссия хокуклы: 

-милек рәвешләренә һәм оештыру-хокук рәвешләренә бәйсез рәвештә юридик 

затлардан, шулай ук шәхси эшмәкәрләрдән хокук бозулар турында материалны карау 

өчен кирәкле документларны соратып алу (килешү буенча)); 

- хокук бозуларны кисәтүгә, бозулар кылуга ярдәм итә торган сәбәпләрне һәм 

шартларны бетерүгә юнәлдерелгән чаралар кабул итү турында Башкарма комитетка 

һәм (яки) контроль-күзәтчелек органнарына тәкъдимнәр кертү;; 

- Комиссия компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча иҗтимагый 

берләшмәләр (оешмалар), контроль-күзәтчелек, хокук саклау органнары һәм 

гражданнар белән хезмәттәшлек итү; 

- муниципаль берәмлек территориясендә халыкның маршрутларда пассажирлар 

йөртүгә ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерүне тәэмин итү буенча Башкарма 

комитетка тәкъдимнәр кертү; 

- Башкарма комитетка муниципаль маршрутларда пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыру турындагы килешүне өзү турында тәкъдим кертү турында карар 

чыгарырга; 

- маршрут паспортының, маршрут схемасының, хәрәкәт графигының 

(расписаниесенең) көчен югалту турында тәкъдим белән карар чыгарырга; 

- ташучының лицензиясен гамәлдән чыгару яки туктатып тору турында тиешле 

органнарга тәкъдимнәр кертү турында карар чыгарырга; 

- Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына (җиңел 

таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча эшчәнлекне тормышка ашыру 

өчен рөхсәтләр бирү буенча вәкаләтле органга - алга таба рөхсәт) юридик зат яисә 

шәхси эшмәкәр тарафыннан ачыкланган бозуларны бетергәнчегә кадәр рөхсәтне 

туктатып тору турында тәкъдимнәр җибәрү турында карар чыгарырга. 

5.2. Комиссия юл шартларын аларның хәрәкәт куркынычсызлыгы таләпләренә 

туры килү-килмәвен алдан тикшерүне гамәлгә ашыра һәм Башкарма комитетка 

(пассажирлар йөртүгә заказ бирүчегә) яңа муниципаль маршрутларны ачу, гамәлдәге 

муниципаль маршрутларны үзгәртү яки ябу турында тәкъдимнәр (тәкъдимнәр) 

җибәрә. 

5.3. Хокук бозу билгеләре ачыкланган очракта, комиссия Транспорт һәм ташу 

өлкәсендә вәкаләтле органга һәм контроль-күзәтчелек органнарына өч көн эчендә 

хәбәр итәргә тиеш. 



5.4. Халыкның пассажир маршрутларында пассажирлар йөртүгә булган 

ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерү, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

максатларында комиссия Башкарма комитетка тәкъдимнәр кертү турында карар 

чыгарырга хокуклы: 

- җәмәгать транспортының муниципаль маршрутларында хәрәкәт составының 

үзгәрүе турында; 

- маршрут озынлыгын һәм (яки) маршрут юнәлешен үзгәртү предметына 

муниципаль маршрутлар хәрәкәтенең гамәлдәге схемаларына үзгәрешләр кертү 

турында; 

- соңгы пунктларны һәм туктау пунктларын үзгәртү предметына муниципаль 

маршрутлар хәрәкәтенең гамәлдәге схемаларына үзгәрешләр кертү турында; 

- даими муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга 

шартнамә төзү хокукына конкурс уздыру юлы белән яңа муниципаль маршрут ачу 

турында; 

- гамәлдәге муниципаль маршрутларны үзгәртү яки ябу турында. 

 

6. Комиссия утырышында материалларны карау тәртибе 

 

6.1. Хокук бозулар турындагы материалларны карау комиссия рәисе, рәис 

урынбасары, җаваплы сәркатип һәм комиссия әгъзалары, хокук бозулар турындагы 

материалларны карауда катнашучы башка затлар, аларның вәкилләре составындагы 

комиссия утырышында гамәлгә ашырыла. 

6.2. Утырыш материаллар керү, шул исәптән хокук бозулар турында да 

үткәрелә. Кирәк булган очракта, чираттан тыш һәм күчмә утырышлар үткәрергә 

мөмкин. 

6.3. Комиссия утырышында Комиссия рәисе, ә аның булмаганда комиссия рәисе 

урынбасары рәислек итә. 

6.4. Комиссия утырышлары ачык булып тора һәм хәбәрдар рәвештә алып 

барыла. Аларда массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнаша ала. Комиссия 

утырышын Кино -, видео - һәм фотога төшерү комиссия рәисе рөхсәте белән 

башкарыла. 

6.5. Комиссия карары буенча утырыш ябык булырга мөмкин. Аларда комиссия 

әгъзалары, контроль-күзәтчелек органнары вәкилләре һәм махсус чакырылган затлар 

гына катнаша ала. 

6.6. Комиссия утырышы аның составының яртысыннан да ким булмаган өлеше 

булганда хокуклы була. 

6.7. Комиссия утырышы һәм материалларны карау даими муниципаль 

маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру шартнамәсе шартларын 

бозган һәм (яки) пассажирлар йөртү өлкәсендә эшчәнлекне регламентлаучы норматив 

хокукый актлар таләпләрен бозган затлар катнашында башкарыла. 

6.8. Комиссия утырышны 6.7 пунктында күрсәтелгән затлар булмаса, комиссия 

утырышын үткәрү урыны һәм вакыты турында тиешле рәвештә хәбәр ителгән очракта 

үткәрергә хокуклы. 

6.9. Комиссия утырышын әзерләүне җаваплы сәркатип башкара, ул карауга 

чыгарылган материаллар исемлеген төзи, рәислек итүчегә материалларны карау 



мөмкинлеге турында хәбәр итә, чакырылган затларның килүен (вәкилнең 

вәкаләтләрен) тикшерә. 

6.10. Утырышта комиссия карый: 

- контроль-күзәтчелек органнары материаллары; 

- даими муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру 

шартнамәсен үтәү шартларын тикшерү актлары; 

- хәрәкәт режимын бозу буенча гражданнарның мөрәҗәгатьләре һәм 

шикаятьләре, транспорт хезмәте күрсәтү сыйфаты һәм пассажирлар йөртү 

куркынычсызлыгы буенча; 

- яңа муниципаль маршрутларны ачу, гамәлдәге муниципаль маршрутларны 

үзгәртү яки ябу мәсьәләләре буенча гражданнар тәкъдимнәре һәм тәкъдимнәре; 

- Таксомоторлы ташуларны гамәлгә ашыручы, кешеләрнең тормышына һәм 

сәламәтлегенә, әйләнә-тирә мохиткә, физик һәм юридик затларның мөлкәтенә зыян 

китерү куркынычы тудыручы, техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр һәм 

аварияләр барлыкка килү куркынычы тудыручы юридик затлар һәм шәхси 

эшмәкәрләр тарафыннан гражданнарның мөрәҗәгате һәм гаризалары; 

- муниципаль берәмлектә пассажирлар йөртүне оештыруны яхшырту 

мәсьәләләре буенча муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыручы индивидуаль эшкуарларның һәм юридик затларның тәкъдимнәре һәм 

тәкъдимнәре; 

- муниципаль берәмлектә Таксомоторлы ташуларны оештыруны яхшырту 

мәсьәләләре буенча индивидуаль эшкуарларның һәм юридик затларның тәкъдимнәре 

һәм рекомендацияләре. 

6.11. Комиссия тарафыннан карала торган материаллар буенча карар ачык 

тавыш бирү юлы белән кабул ителә. 

6.12. Карар кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен тавыш бирде яртысыннан 

артыгы комиссия әгъзалары, утырышта катнашучылар. 

6.13. Материалларны караганда комиссия утырышы беркетмәсе алып барыла, 

аңа утырышта рәислек итүче һәм җаваплы сәркатип кул куя. 

6.14. Комиссия тарафыннан аның компетенциясе нигезендә кабул ителә торган 

карарлар Менделеевск муниципаль районының җирле үзидарә органнары өчен 

мәҗбүри булып тора һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, барлык органнар, 

оешмалар, предприятиеләр һәм учреждениеләр өчен тәкъдим итү характерына ия. 

 

7. Йомгаклау нигезләмәләре 

 

7.1. Комиссия составына үзгәрешләр һәм аның турында нигезләмә Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты карары белән 

кертелә. 

7.2. Комиссия вәкаләтләрен туктату Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы башкарма комитеты карары белән гамәлгә ашырыла. 

 

 

 

 



1 нче кушымта 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2020 елның 5 февралендәге  

80 номерлы карарына 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында  

пассажирлар йөртү һәм таксомотор йөртү өлкәсендә  

административ-техник комиссия составы 

 

Рәис 

 

 

 

Рәис урынбасары 

 

 

 

 

Җаваплы секретарь 

 

 

 

 

Әгъзалар 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесе 

 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең шәһәр 

хуҗалыгы, торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше 

буенча беренче урынбасары 

 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитетының төзелеш һәм торак-

коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы урынбасары 

 

- Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск 

районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы (килешү 

буенча) 

- «ММР инвестицион һәм инфраструктура үсеше 

идарәсе» МАУ башлыгы 

- “төзекләндерү идарәсе” МУП башлыгы начальнигы 

- «БК ММР мәгариф идарәсе» МКУ начальнигы 

- «Менделеевск үзәк район хастаханәсе» ДАССУ баш 

табибы 

- ММР башкарма комитетының юридик бүлеге 

башлыгы 

«Салихова И.Л.» ИП 

- "Форсаж" такси директоры 

- "Фортуна" такси директоры. 

 

 

 


