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транспортында пассажирлар һәм багаж
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мартындагы
үзгәрешләр
белән)
үзгәрешләр
һәм
өстәмәләр
кертү
турында
«Автомобиль транспорты һәм шәһәр җир өсте электр транспорты Уставы»
Федераль законына үзгәрешләр кертү турында» 2021 елның 24 февралендәге 26-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
башкарма комитеты
КАРАР ИТӘ :
1.

Баулы

муниципаль

районы

Башкарма

комитетының

2016

елның

20

сентябрендәге 304 номерлы карары белән расланган Баулы муниципаль районы
территориясендә гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һәм
багаж ташу кагыйдәләренә (2021 елның 4 мартындагы үзгәрешләр белән) түбәндәге
үзгәрешләр һәм өстәмәләрне кертергә:
3 нче пунктта 6 нчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«ташучылар арасында намуслы конкуренция тәэмин итү;»;
4 нче пунктта 5 нче абзацны төшереп калдырырга;
8.13 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«8.13. Ачык конкурста түбәндәге таләпләргә туры килгән юридик затлар, шәхси
эшмәкәрләр, гади ширкәт шартнамәсендә катнашучылар катнаәша ала:
1) күрсәтелгән лицензия Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта,
пассажирлар йөртү эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензия булу;

2
2) даими рәвештә пассажирлар йөртү һәм багаж ташу маршруты буенча
пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыру турында таныклык алуга хокук
бирелгән очракта, үз өстенә, конкурс документларында билгеләнгән срокларда, ачык
конкурста катнашуга заявкада каралган транспорт чараларының милек хокукында яисә
башка законлы нигезендә булу-булмавын раслау йөкләмәләрен алу;
3) ачык конкурста катнашучыны - юридик затны ликвидацияләүне үткәрмәү һәм
арбитраж судның ачык конкурс катнашучысын - юридик затны яисә индивидуаль
эшкуарны банкрот дип тану һәм конкурс производствосын ачу турында карары булмау;
конкурста катнашучының соңгы хисап чорында Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетларына мәҗбүри түләүләр буенча бурычы булмау;
5) язма рәвештә гади ширкәт шартнамәсе булу (гади ширкәт шартнамәсендә
катнашучылар өчен);
6) юридик затка, шәхси эшкуарга, гади ширкәт килешүендә катнашучыга карата
«Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр
транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
хакында»

2015 елның 13 июлендәге

220-ФЗ номерлы

Федераль законның 29

статьясындагы 8 өлешендә каралган хәлнең булмавы;
10 нчы пунктта 4 нче абзацны төшереп калдырырга;
түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«- түбәндәге шартларның берсе генә булса да барлыкка килгәндә, әлеге
таныклыкның гамәлдә булуын туктату турындагы гариза белән судка мөрәҗәгать итә:
1) «Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте
электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
хакында»

2015 елның 13 июлендәге

220-ФЗ номерлы

Федераль законның 37

статьясындагы 2 өлешендә каралаган срокларда бер ел эчендә берничә тапкыр юридик
зат, индивидуаль эшкуар, гади ширкәт килешүендә катнашучының даими рәвештә
пассажирлар

йөртүнең

һәм

багаж

ташуның

маршруты

буенча

даими

рәвештә

пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыру турында кварталлык хисаплар
тапшырмавы;
2) бер ел дәвамында әлеге таныклык бирелгән юридик затның, шәхси эшмәкәрнең,
гади ширкәт шартнамәсендә катнашучыларның ким дигәндә берсенең, пассажирлар
йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашырганда, Административ хокук бозулар турында
Россия Федерациясе кодексының 11.33 статьясындагы 4 һәм 5 өлешләрендә күрсәтелгән
административ хокук бозуларны кылган өчен административ җаваплылыкка тартылуы;

3
3) гади ширкәт шартнамәсен өзү (әлеге таныклык гади ширкәт шартнамәсендә
катнашучыларга бирелгән очракта);
4) йөртүче гаебе белән кеше сәламәтлегенә авыр зыян салуга яисә кеше үлеменә
китергән юл-транспорт һәлакәте булу;
5) «Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте
электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
хакында» Федераль законны гамәлгә ашыру турында» 2015 елның 26 декабрендәге 107ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7.1 статьяда билгеләнгән җайга
салынмый торган тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм багаж
ташуның муниципальара маршрутлары буенча пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны
гамәлгә ашыруга карата таләпләрне бер ел дәвамында кабат бозу..»;
11.1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 11.1.1 пунктчасы өстәргә:
«11.1.1. Җайга салынмый торган тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар
йөртүнең һәм багаж ташуның муниципальара маршрутлары буенча пассажирлар йөртүне
һәм багаж ташуны гамәлгә ашырганда йөртүче түбәндәгеләрне тәэмин итәргә тиеш:
- ГЛОНАСС яисә ГЛОНАСС/GPS спутник навигациясе аппаратурасы белән
билгеләнгән тәртиптә җиһазландырылган транспорт чараларыннан файдалану һәм
мондый

транспорт

чараларыннан

«ГЛОНАСС

112»

бердәм

дәүләт

мәгълүмат

системасына мәгълүматны өзлексез (даими рәвештә пассажирлар йөртү һәм багаж ташу
маршруты расписаниесе чикләрендә) тапшыру;
-

инвалид

пассажирлар

йөртү

өчен

транспорт

чарасында

урнаштырылган

җиһазларның, һава температурасын контрольдә тоту системасының, электрон мәгълүмат
таблосының, акчасыз түләү өчен җиһазларның төзек эшләве;
-

Татарстан

Республикасы

башкарма

хакимиятенең

вәкаләтле

органына,

автовокзаллар хуҗаларына һәм автомобиль станцияләренә мондый тариф үзгәргәнгә
кадәр 30 календарь көн кала даими рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның
муниципальара маршруты буенча тарифны үзгәртү турында язма рәвештә хәбәр итү;
- даими рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның муниципальара
маршрутлары буенча рейсларны бер квартал дәвамында үтәлмәгән рейслар саны
арасындагы максималь нисбәттән һәм әлеге квартал дәвамында үтәү өчен билгеләнгән
расписание белән билгеләнгән рейслар саны арасындагы әлеге квартал эчендә өч
проценттан артмаган нисбәттән чыгып үтәү.
Юл хәрәкәтендә башка катнашучылар гаебе белән килеп чыккан юл-транспорт
һәлакәтләре аркасында үтәлмәгән, уңайсыз һава шартлары аркасында яисә автомобиль
юлларында тоткарлыклар барлыкка килгән транспорт чараларының хәрәкәт тизлеге кимү,
навигациянең

мәгълүмати

системасында

техник

өзеклекләр

нәтиҗәсендә

исәпкә

4
алынмаган рейслар, шулай ук төзелеш эшләре алып барганда юл участогында, әйләнеп
йөри торган юлда йөрү маршруты булмау аркасында, автомобиль юллары буйлап
транспорт чаралары хәрәкәтен өлешчә чикләү яисә тулысынча тыю нәтиҗәсендә
үтәлмәгән рейслар, шулай ук төзелеш-төзелеш эшләрен башкарганда юл йөрү юлының
маршруты булмау аркасында автомобиль юллары буйлап транспорт чаралары хәрәкәтен
чикләү яисә тулысынча тыю нәтиҗәсендә үтәлмәгән рейслар үтәлмәгән булып
саналмый.»;
13.1 пункттагы 2 абзац үз көчен югалткан дип танырга;
13.2 пункттагы 6 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Пассажир, юл йөрү яисә балаларны йөртү түләнергә тиешле очракларда, шул
исәптән «Автомобиль транспорты һәм шәһәр җир өсте электр транспорты уставы»
Федераль законның 21 статьясы 1 һәм 2 өлешләрендә күрсәтелгән юл йөрү өчен түләү
буенча өстенлекләр булганда, үзенең йөрүе, аңа ияргән балаларның йөрүе өчен түләү
фактын расларга тиеш;»;
түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:
«бушлай яисә ташламалы йөрүне раслый торган документны һәм Россия
Федерациясе законнары нигезендә пассажирның шәхесен раслый торган документны
үзең белән йөртергә һәм вәкаләтле вазыйфаи зат вәкиле таләбе буенча, «Автомобиль
транспорты һәм шәһәр җир өсте электр транспорты уставы» Федераль законның 21
статьясындагы 7 өлеше нигезендә билгеләнгән тәртиптә, аларны күрсәтергә. Бушлай
яисә ташламалы йөрү хокукын раслаучы документта аның хуҗасы фотографиясе
булганда,

Россия

Федерациясе

законнары

нигезендә

шәхесне

таныклый торган

документны күрсәтү таләп ителми;
- пассажир Россия Федерациясе законнары нигезендә шәхесен таныклый торган
документны, ә аның белән бергә ундүрт яшькә кадәр балалар булганда - туу турында
таныклыкны үзе белән йөртергә һәм вәкаләтле вазыйфаи зат вәкилләренең таләбе
буенча күрсәтергә тиеш. Күрсәтелгән документлар булмаганда, пассажир, ул үзе белән
иярткән балалар транспортка исемле билет буенча уза алмый.».
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматы рәсми
порталында (http://www.pravo.tatarstan.ru) һәм Баулы муниципаль районы сайтында
(http://www.bavly.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы
башкарма

комитеты

җитәкчесенең

инфраструктура

үсеше

буенча

урынбасарына

йөкләргә.
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе

И.И. Гозәеров

