РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

Кама Тамагы
муниципаль районы

посѐлка городского типа

КУЙБЫШЕВ ЗАТОНЫ

КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТОН

шәһәр тибындагы поселогы

Камско-Устьинского

БАШЛЫГЫ

муниципального района
ул. Ульяновское шоссед.8
Куйбышевский Затон , 422826
тел. (8277)59 -2-27, факс: (8277) 59-2-08

Ульяновское шоссе урамы, 8,Куйбышев Затонны штп,
422826,
тел. (8277)59 -2-27, факс: (8277) 59-2-08

ОКПО 78702111 ОГРН 1061672000928
ИНН/КПП 1622004563/162201001

ОКПО 78702111 ОГРН 1061672000928
ИНН/КПП 1622004563/162201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№6

КАРАР

20 апрель 2018,ел

Комплекслы усеш программасын раслау
турында транспорт инфраструктурасы системалары
Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы
Кама Тамагы муниципаль районы
Татарстан Республикасы 2030 елга кадэр.
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 29.12 номерлы Федераль закон нигезендә. « Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына
һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»
2014 елның 25 декабрендәге 1440-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары, «җирлекләрнең, шәһәр округларының транспорт инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау турында» Татарстан Республикасы Президенты Р. Н. күрсәтмәсе белән, "Россия Федерациясе
Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү хакында" 2014 елның Муниципаль берәмлекләрнең транспорт
инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү программасын эшләү турында «2016 елның 6 июнендәге 326661-МР, Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы башкарма
комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2030 елга кадәр Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны
шәһәр тибындагы поселогының транспорт инфраструктурасы системасын комплекслы үстерү программасын раслау турында" 2009 ел, 30 декабрь, 1080 нче карары
2. Әлеге карарны шәһәр тибындагы бистәдә мәгълүмат стендларында игълан
итәргә. Куйбышев Затоны штп һәм Кама Тамагы муниципаль районының рәсми
сайтында Интернет челтәрендә адрес http://msu.tatar.ru/admin.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Башкарма комитет җитәкчесе
Кама Тамагы штп Куйбышев Затоны

Г. Р. Григорьева

2018 елның 20 июлендә кабул
ителгән 6 номерлы карар белән расланды.
Башкарма комитет җитәкчесе Кама Тамагы
штп Куйбышев Затоны Кама
Тамагы муниципаль районы

ПРОГРАММА
комплекслы транспорт инфраструктурасын үстерү
шәһәр тибындагы Куйбышев затоны, Кама Тамагы
муниципаль районы " Татарстан Республикасының 2030 елга кадәр
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ПАСПОРТ

транспорт инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү программалары Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев
Затоны шәһәр тибындагы поселогы

Атамасы
Программа комплекслы системасын үстерү транспорт инфраструктурасы
шәһәр тибындагы Куйбышев затоны, Кама Тамагы муници-пального районы Татарстан Республикасының 2030 елга кадәр.
Муниципаль заказчы
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны
шәһәр тибындагы поселогы башкарма комитеты
Программаның урнашу урыны
Россия, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама
Тамагы штп. Куйбышев Затоны, Паркай ур., 13
Транспорт инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү программасы 2020 елга кадәр Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының
Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы түбәндәге документлар нигезендә
эшләнгән:
- «Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында " 2014 елның 29 декабрендәге 456-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә»;
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең, шәһәр округларының
транспорт инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү программаларына
таләпләрне раслау турында " 2015 елның 25 декабрендәге 1440 номерлы карары
белән»;
- Татарстан Республикасы Президентының 06.06 нчы боерыгы. № 326661МР «муниципаль берәмлекләрнең транспорт инфраструктурасы системаларын
комплекслы үстерү программасын эшләү турында".

Программа транспорт инфраструктурасын булдыру һәм үстерү, әлеге системаларның ышанычлылыгын арттыру һәм Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы бистәсендә кешеләр яшәү өчен ком-Форт һәм
куркынычсыз шартлар тәэмин итүче беренчел чараларны үз эченә ала.
Гомуми мәгълүмат
Әлеге муниципаль берәмлек Идел елгасының уң як ярында, Татарстан Республикасының көньяк-көнбатышында урнашкан, аның административ үзәге-Кама
Аланы штп. Кама Тамагы Муниципаль Районы Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы Кирельский һәм Уразлы авыл җирлекләре, Тәтеш, Апас һәм Югары
Ослан муниципаль районнары белән чиктәш.
Транспорт комплексы.
Тышкы транспорт.
Җирлек территориясендә тышкы транспорт төре-автомо-биль. Торак пунктта
тышкы транспорт күп түгел. Җирлек аша төбәк әһәмиятендәге бер автомобиль юлы
уза. Төбәк әһәмиятендәге "Ульяновск-Казан" автомобиль юлы Куйбышев Затоны
шәһәр тибындагы бистәсен төньяк юнәлештә Татарстан Республикасы башкаласы
Казан шәһәре белән бәйли. Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы
чикләрендә автомобиль юлларының озынлыгы 21,172 км тәшкил итә.
Шул рәвешле, чаралар Программасын үстерү өлешендә тышкы транспорт булачак түбәндәге:
1. Исәпкә территориаль планлаштыру муниципаль берәмлеге буенча чаралар
төзелеше һәм автомобиль юлларын реконструкцияләү региональ һәм җирле әһәмияттәге (шул вакыт).
2. Тәэмин итү резервлау коридорлар перспектив төзелеш, автомобиль юлларын (шул вакыт).
3. Күрсәтүгә ярдәм итү бүлеп бирү өчен җир кишәрлекләре автомобиль
юлларын үстерү, федераль һәм региональ әһәмияттәге муниципаль берәмлеге
чикләре (шул вакыт).
4. Саклауны тәэмин итү режимын куллану полосаларының һәм саклык зоналарын автомобиль юллары федераль һәм региональ әһәмияттәге (шул вакыт).
Җәмәгать транспорты.
Транспорты – иң мөһим состав өлеше инфраструктура җирлеге, удовлетворяющая ихтыяҗларын икътисадның барлык тармакларын һәм халыкны йөк ташу
һәм пассажирлар перемещающая төрле төр продукция җитештерүчеләр һәм кулланучылар арасында гамәлгә ашыручы общедоступное транспорт халыкка хезмәт
күрсәтү. Тотрыклы һәм нәтиҗәле эше транспорт өчен кирәкле шарт ихтыяҗларын
тулырак канәгатьләндерү, халыкны ташу һәм уңышлы эшләр җирлеге.

Автотранспортные предприятие территориясендә бистәсе шәһәр тибындагы
Куйбышев затоны юк.
Регуляр автобус транспорты, связывающий поселогы шәһәр тибындагы Куйбышев затоны белән район үзәге бар. Күпчелеге максатчан пе-редвижений җирлектә туры килә, шәхси автотранспорт һәм җәяүлеләр хәбәрләр.

Урам-юл челтәре.
Урам-юл челтәре торак пунктларның транспорт, инженерлык һәм социаль
инфраструктурасының төп элементы булып тора. Җирлекнең комплекслы үсешендә юл челтәрен һәм инфраструктура объектларын үстерү социаль әһәмиятле
мәсьәләләрнең берсе булып тора. Җирлектә үзәк автомобиль юлларына асфальтбетон җәелгән.
Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы урам-юл челтәренең характеристикалары.
№

Урам атамасы

Озынлыгы, Машиналар
км
йөрү өлешенең
киңлеге, м

Урамда урнашкан объектлар

1

Горняков ур.

1,203

4,5

торак секторы

2

мелиораторлар
ур.

0,583

4,5

торак секторы

3

төзүчеләр урамы

0,498

4,5

торак секторы

4

Партизан урамы

0,508

4,5

торак секторы, чиркәү

5

Столяров урамы

0,504

4,5

торак секторы

6

Нагаев ур.

0,508

4,5

торак секторы

7

Тынычлык урамы 0,752

4,5

торак секторы

8

Пролетар урамы

0,770

4,5

торак секторы

9

Эш урамы

0,784

4,5

торак секторы

10

Болын урамы

0,789

4,5

торак секторы

11

Светлая урамы

0,794

4,5

торак секторы

12

Комсомол урамы. 0,794

4,5

торак секторы

4,5

торак секторы

13

Яшьләр ур

0,901

14

Совет урамы

0,505

4,5

торак секторы

15

Киров ур.

0,255

4,5

торак секторы

16

Горький урамы

0,694

4,5

торак секторы

17

Тукай урамы

1,253

4,5

торак секторы

18

Лоцдистация ур.

0,180

4,5

торак секторы

19

Ульяновск шоссесы урамы

0,950

4,5

торак секторы, МСУ бинасы, " Татэнергосбыт
«ААҖ, кибетләр

20

Чехов ур

0,670

4,5

торак секторы

21

Чирков ур.

1,345

4,5

торак секторы

22

Чапаев ур.

0,713

4,5

торак секторы

23

Пушкин урамы

0,654

4,5

торак секторы

24

Маяковский тыкрыгы урамы

0,130

4,5

торак секторы

25

Гагарин ур.

0,616

4,5

торак секторы, мәктәп, балалар бакчасы

26

Больничный тыкрыгы урамы

0,100

4,5

торак секторы

27

Завод тыкрыгы
урамы.

0,197

4,5

торак секторы

28

Куйбышев ур

0,918

4,5

торак секторы, кадет
мәктәбе, кибетләр

29

Ленин ур.

0,526

4,5

торак секторы, кибетләр

30

Дзержинский ур.

0,414

4,5

торак секторы, «Виолета»
кафесы

31

яр буе урамы

0,568

4,5

гаражлар

32

Некрасов ур.

0,275

4,5

торак секторы

33

Пионер урамы

0,290

4,5

торак секторы

34

Октябрь ур.

0,101

4,5

торак секторы

35

Завод ур.

0,430

4,5

торак секторы, почта

Транспорт комплексын үстерү өстенлекләре.
Муниципаль берәмлекнең транспорт комплексы үсешенең төп өстенлекләре
булырга тиеш:
- гамәлдәге урам-юл челтәрен ремонтлау һәм реконструкцияләү;
- гамәлдәге грунтларда каты өслекле юллар төзү.
Муниципаль берәмлек территориясендә транспортны үстерү хакимиятнең
төрле дәрәҗәләрендәге: федераль, региональ, муниципаль көчләргә юнәлдерелгән
комплекслы якын килү нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Җирлекнең транспорт системасы үсешен планлаштырганда район һәм тулаем
төбәк транспорт системасының перспектив үсешен исәпкә алырга кирәк. Авыл
җирлегенең транспорт системасы регионның транспорт системасы элементы булып
тора, шуңа күрә территориядә транспорт инфраструктурасын оптимизацияләү
белән бәйле барлык бурычларны хәл итү муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә
органнары вәкаләтләре кысаларында гына хәл ителә алмый. Программада әлеге
тәкъдимнәрне барлык дәрәҗәдәге бюджетлар катнашында гамәлгә ашыру тәкъдим
ителә. Җирле үзидарә органнарының бурычлары булып дәүләт хакимияте һәм
җирле үзидарә органнарының үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү буенча оештыру
чаралары, Кама Тамагы районы җирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары өчен транспорт инфраструктурасын үстерү
буенча тәкъдимнәр әзерләү тора.
РФ Хөкүмәтенең 22.11.2008 елдагы 1734-р номерлы карары белән расланган
Россия Федерациясенең транспорт стратегиясе федераль дәрәҗәдә транспорт инфраструктурасын үстерүнең төп юнәлешләре билгеләнде. Транспорт системасын
үстерүнең стратегик максаты-Транс-порт Стратегия нигезендә икътисадның һәм
җәмгыятьнең көндәшлеккә сәләтле сыйфатлы транспорт хезмәт күрсәтүләренә инновацияле социаль юнәлешле үсеше ихтыяҗларын канәгатьләндерү.
Нәтиҗәле конкурентлыкка сәләтле транспорт системасын булдыру өчен өч
төп нәрсә йөрми:
- конкурентлыкка сәләтле югары сыйфатлы транспорт хезмәтләре;
- конкурентлыкка сәләтле югары сыйфатлы транспорт хезмәтләре белән
тәэмин итәрлек дәрәҗәдә кирәк булган югары җитештерүчәнлекле куркынычсыз
транспорт инфраструктурасы һәм транспорт чаралары;
- транспорт хезмәтләре тәкъдим итү дәрәҗәсен арттыру өчен шартлар тудыру (югыйсә конкурентлы мохит булмаячак).
Муниципаль берәмлекнең транспорт комплексын үстерү буенча чаралар
Программа карарлары нигезендә муКуйбышев Затоны
2018-2030
ниципаль берәмлекнең торак пунктла- шәһәр тибындагы посе-

рында урамнарны этаплап төзү һәм
реконструкцияләү муниципаль максатчан программасын эшләү һәм кабул
итү
Автомобиль юллары классификациясе
нигезендә җирле әһәмияттәге автомобиль юллары исемлеген раслау.
Территорияләрне планлаштыру буенча
документлар эшләү һәм комплекста
хәл ителә торган юл хәрәкәте иминлеге буенча чаралар комплексын эшләү
һәм гамәлгә ашыру
Торак пунктлар урамнарында
төзекләндерү, төзекләндерү, каты
өслек урнаштыру
Юллар һәм тротуарларны комплекслы
төзү
Тукталыш мәйданчыклары җиһазлары
һәм җәмәгать транспорты өчен павильоннар урнаштыру
Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларына инвентаризация үткәрү, бүлеп
бирелгән полосаларны билгеләү, җирле әһәмияттәге автомобиль юллары
белән шөгыльләнүче җир кишәрлекләрен теркәү
Авыл җирлеге урамнарында һәм автомобиль юлларында барлык инженерлык корылмаларының техник торышын бәяләү белән инвентарьлаштыру кирәкле реконструкция
яки яңа төзелеш срокларын һәм
күләмнәрен билгеләү

логы

Куйбышев Затоны
2018-2030
шәһәр тибындагы поселогы
Куйбышев Затоны
2018-2030
шәһәр тибындагы поселогы

Куйбышев Затоны
шәһәр тибындагы поселогы
Куйбышев Затоны
шәһәр тибындагы поселогы
Куйбышев Затоны
шәһәр тибындагы поселогы
Куйбышев Затоны
шәһәр тибындагы поселогы

2018-2030

2018-2030

2018-2030

2018-2030

Куйбышев Затоны
2018-2030
шәһәр тибындагы поселогы

Урам-юл челтәрен оптимальләштерү
Бистәнең транспорт комплексы үсешенең өстенлекле юнәлешләре нигезендә
Программа проекты белән урам-юл челтәрен оптимальләштерү буенча чагыштырма чаралар каралган. Программада магистраль урам-юл челтәре челтәрен формалаштыру буенча тәкъдимнәр бирелә. Урам челтәренең торак пункт һәм җирлек
чикләрендә төп исәп-хисап параметрлары 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше, планлаштыру һәм авыл җирлеге төзелеше»нигезендә кабул ителә.

Урам-юл челтәрен төзү нигезенә бистәнең гамәлдәге һәм планлаштырыла
торган юллары арасында элемтәләр санын арттыру һәм бистәнең урам-юл челтәрен
төбәкнең автомобиль юллары системасына кертү идеясе салынган. Иерархия
дәрәҗәсеннән чыгып, аларның һәркайсының попереч профилье үтәлергә тиеш.
Генераль план проектында проектлана торган поперечная профильләре торак
пункт урамнары һәм юллары китерелде. Текст материаллары составында китерелгән попереч профильләр һәм, нигездә, сызыкта китерелгән чишелеш схемалары
территорияне планлаштыру, юлларны проектлау буенча алга таба эшләрне башкарганда регламентлаштыручы нигезләмәләр буларак карала һәм төгәлләштерелергә
мөмкин. Хәрәкәтнең төп юнәлешләре, юл чишелешләренең төрләре үзгәрешсез калырга тиеш. Муниципаль берәмлекнең комплекслы транспорт схемасын
әзерләгәндә, бу попереч профильләр һәм чишелешләрнең схемалары корректировкалырга мөмкин.
Яңа торак төзелеше районнарында урамнарны һәм юлларны проектлаганда
Кызыл линияләрдә урамнарның проект киңлеген үтәргә кирәк, бу исә урамнарны
киңәйтү максатыннан җир кишәрлекләрен тартып алу һәм капиталь төзелеш объектларын сүтү буенча кыйммәтле чараларны алга таба тормышка ашыруны булдырмаска мөмкинлек бирәчәк. Проектлана торган урамнар, шулай итеп, рельефта
урнашырга тиеш. Катлаулы геоморфологик факторлар булу шартларында төп
урамнарны проектлауга һәм төзүгә аерым игътибар бирергә кирәк.
Транспортны вакытлыча саклау һәм машина кую урыннарын оештыру.
Бистә территориясендә автотранспорт, нигездә, предприятие участоклары
чикләрендә һәм җирлек халкының йорт яны участокларында саклана. Алга таба
җәмәгать билгеләнешендәге биналар янында автомобиль кую урыннарын оештыруны, халыкны автомобиль йөртү дәрәҗәсенең фаразлануын исәпкә алып, күз алдында тотарга кирәк. Даими һәм вакытлыча халык өчен җиңел автомобильләрне
саклау йорт яны участоклары чикләрендә карала.
Әлеге бүлек буенча үтәлергә тиешле чаралар:
1. Җәмәгать билгеләнешендәге биналарның проект сыйдырышлыгы нигезендә аларны төзү өчен бүлеп бирелә торган участокларда (бөтен чор дәвамында)
парковка урыннарын тиешле санда урнаштыруның административ чаралары белән
тәэмин итү);
2. Автостоянкалар төзү хезмәт күрсәтү объектлары янында (бөтен вакыт);
3. Җәмәгать стоянкалары оештыру.
Җәяүлеләр урамнары системасын булдыру: мөмкинлекләре чикләнгән
затлар өчен киртәләрсез мохит тәэмин итү.
Корреспонденция өчен кечкенә генә киселгән урыннар булганда, экологик
чиста мохитка ярдәм итү өчен, торак пунктлар территориясендә программа ниге-

зендә җәяүлеләр урамнары системасы карала. Авыл җирлеге программасы белән
халыкның аз мобиль төркемнәре өчен киртәләрсез мохит булдыру күздә тотыла. Бу
максаттан җәмәгать биналарын проектлаганда норматив тайпылышлар булган пандуслар, тротуарларның капламалары камилләштерелгән һәм барьерсыз мохит булдыруга кертелгән барлык кирәкле таләпләр куелырга тиеш.
Әлеге бүлек буенча чаралар:
1. Күбесенчә җәяүлеләр хәрәкәте булган урамнар системасын формалаштыру
(рас-төгәл срок-перспектива);
2. Төзүчеләрнең барьерсыз мохит булдыру буенча таләпләрне үтәүләрен административ чаралар белән тәэмин итү (бөтен чор).

