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“Менделеев муниципаль районында
муниципаль даими ташу маршрутларын
билгеләү, үзгәртү, бетерү тәртибен раслау,
шулай ук транспортларның муниципаль
даими ташу маршрутларында хәрәкәт
расписаниесен үзгәртүләрне һәм
муниципаль даими ташу маршрутлары
реестрын алып бару тәртибе турында”

2015 елның 13 июлендәге 220-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә автомобильләрдә
пассажирлар һәм багажны даими йөртүне оештыру, шәһәр җир өсте электр транспорты белән
идарә итү һәм РФ аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында” Федераль Законнарына,
2007 елның 8 ноябрендәге 259-ФЗ номерлы «Автомобиль транспорты һәм шәһәр җир өсте электр
транспорты Уставы " Федераль Законга, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " Федераль Законга,
Татарстан Республикасының 2015 елның 26 декабрендәге 107-ТРЗ номерлы “Россия
Федерациясендә автомобильләрдә пассажирлар һәм багажны даими йөртүне оештыру, шәһәр җир
өсте электр транспорты белән идарә итү һәм РФ аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
хакында” гы Федераль Законны гамәлгә ашыру исәбеннән Менделеев муниципаль районы
башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Менделеев муниципаль районында муниципаль даими ташу маршрутларын билгеләү,
үзгәртү, бетерү, раслау, шулай ук транспортларның муниципаль даими ташу
маршрутларында хәрәкәт расписаниесенә үзгәртүләрне расларга. (1- кушымта)
2. Муниципаль даими ташу маршрутлары реестрын алып бару тәртибен расларга (2- кушымта).
3. Әлеге карарны Менделеев районының рәсми сайтында урнаштырырга муниципаль районы
һәм
Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының рәсми
хокукый порталында бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Менделеев муниципаль районы Башкарма
комитетының шәһәр хуҗалыгы буенча урынбасары С. В. Метальниковка йөкләргә.

Җитәкче:

Р.И.Беляев

Менделеев муниципаль районы Башкарма комитетының
2021 елның 15 октябрендәге 705 номерлы карарына
1 нче кушымта
Менделеев муниципаль районында муниципаль даими ташу маршрутларын билгеләү,
үзгәртү, бетерү тәртибен раслау, шулай ук транспортларның муниципаль даими ташу
маршрутларында хәрәкәт расписаниесен үзгәртүләр тәртибе
1. Төп нигезләмәләр
1.1.Әлеге Менделеев муниципаль районында муниципаль даими ташу маршрутларын билгеләү,
үзгәртү, бетерү тәртибен раслау, шулай ук транспортларның муниципаль даими ташу
маршрутларында хәрәкәт расписаниесен үзгәртүләр тәртибе Менделеев муниципаль районында
муниципаль даими ташу маршрутларын билгеләү, үзгәртү, бетерү тәртибен раслау, шулай ук
транспортларның муниципаль даими ташу маршрутларында хәрәкәт расписаниесен үзгәртүләр
процедурасын билгели.
Әлеге Тәртип белән Менделеев муниципаль районында муниципаль даими ташу маршрутлары
билгеләнә, үзгәртелә һәм бетерелә.
1.2 Әлеге Тәртиптә кулланыла торган төшенчәләр һәм терминнар 2007 елның 8 нче ноябрендәге 259
нчы «Автомобиль транспорты һәм шәһәр җир өсте электр транспорты уставы» Федераль Законына,
2015 елның 13 июлендәге 220 нче номерлы «Россия Федерациясендә автомобиль транспортында
һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багажны даими йөртүне оештыру
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында»гы
Федераль Законга, 2015 елның 26 декабрендәге 107нче номерлы «Россия Федерациясендә
автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багажны
даими йөртүне оештыру һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
турында"гы Татарстан Республикасы Законына нигезләнеп кулланыла.
1.3 Менделеев муниципаль районында даими пассажирлар йөртү (алга таба – даими пассажирлар
йөртү маршруты) муниципаль маршрутларын билгеләү, үзгәртү һәм юкка чыгару функцияләрен
гамәлгә ашыруга вәкаләтле орган-Татарстан Республикасы Менделеев муниципаль районы
Башкарма комитеты (алга таба – вәкаләтле орган).
2. Даими пассажирлар ташу маршрутын билгеләү тәртибе
2.1.Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү турындагы карар вәкаләтле орган
тарафыннан кабул ителә.
2.2. Даими пассажирлар ташу маршрутын билгеләү инициаторлары булып вәкаләтле орган,
Менделеевск муниципаль районының җирле үзидарә органнары, юридик затлар, физик
затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр, шулай ук гади ширкәт шартнамәсендә вәкаләтле
катнашучылар тора.
2.3. Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләүнең инициаторы булып юридик зат, шәхси
эшкуар яки гади ширкәт шартнамәсенең әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә ашырырга
ниятләнгән вәкаләтле катнашучысы булса, вәкаләтле органга әлеге Тәртипнең 2.4 пунктында
күрсәтелгән белешмәләр булган гариза әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә вәкаләтле орган
тарафыннан расланган форма буенча тапшырыла.
Даими пассажирлар ташу маршрутын билгеләү турындагы гаризага түбәндәге документлар
теркәлә::
1) даими пассажирлар йөртү маршруты буенча һәр тукталыш пункты өчен планлаштырылган
расписание;

2) әлеге Тәртипнең 2.5 пунктында каралган гади ширкәт килешүе күчермәсе;
3) тукталыш пунктлары һәм арадаш тукталышлар арасында ераклык күрсәтеп, график шартлы
сурәт рәвешендәге транспорт чаралары хәрәкәте схемасы;
2.4. Даими пассажирлар ташу маршрутын билгеләү турындагы гаризага аңлатма язуы теркәлә,
ул үз эченә түбәндәге белешмәләрне ала:
1) автомобиль транспортында пассажирлар йөртү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыруга
лицензия бирү номеры һәм датасы;
2) исеме (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме һәм, әгәр бар икән, атасының исеме (шәхси
эшкуар өчен), салым түләүченең идентификация номеры, почта адресы, элемтә өчен мәгълүмат;
3) әлеге маршрут буенча башлангыч һәм соңгы тукталыш пунктлары урнашкан урамнар, торак
пунктлар исемнәре рәвешендә даими пассажирлар йөртү маршрутының атамасы;
4) даими ташу маршрутының озынлыгы;
5) даими пассажирлар йөртү маршруты буенча тукталыш пунктларының урнашу урыннары,
әгәр бу тукталыш пунктлары автовокзаллар, автостанцияләр территорияләрендә урнашкан булса,
тиешле автовокзаллар, автостанцияләр атамалары һәм урнашу урыннары һәм урыннары;
6) тукталыш пунктлары арасында транспорт чаралары хәрәкәте күздә тотылган урам һәм
автомобиль юллары исемнәре;
7) транспорт чаралары класслары, һәрберсенең максималь саны, шулай ук максималь биеклеге,
киңлеге һәм тулы массасы;
8) транспорт чараларының экологик характеристикалары.
2.5. Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү турында гариза гади ширкәт
шартнамәсендә вәкаләтле катнашучы тарафыннан тапшырылган очракта, әлеге Тәртипнең 2.4
пунктының 1, 2, 7, 8 пунктчаларында каралган белешмәләр гади ширкәтнең һәр катнашучысына
карата күрсәтелә.
2.6. Вәкаләтле орган билгеләнә торган муниципаль маршрутта юл шартларын, юл хәрәкәте
иминлегенә куркыныч янаучы җитешсезлекләрне ачыклау өчен тикшерә.
2.7. Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү турында гариза һәм аңа кушып бирелә
торган документлар вәкаләтле органга турыдан-туры тапшырыла яисә тапшыру турында
уведомление белән заказлы почта аша җибәрелә. Күрсәтелгән гаризаны һәм аңа кушып бирелә
торган документларны теләсә кайсы төрдәге электрон имза белән имзаланган электрон документлар
рәвешендә җибәрү рөхсәт ителә.
2.8. Даими пассажирлар йөртү маршрутын һәм аңа кушып бирелә торган документларны
билгеләү турында гариза бирелгән көннән 5 эш көне эчендә вәкаләтле орган әлеге Тәртипнең 2.4,
2.5 пунктларында каралган белешмәләр булмаган очракта яисә гаризага әлеге Тәртипнең 2.3
пунктында каралган документлар, әлеге гаризаны кире кайтару сәбәпләрен дәлилләгән нигезләү
белән кире кайтару турында карар беркетелмәгән очракта, күрсәтелгән гаризаны кабул итү турында
карар кабул итә.
Даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутын һәм аңа кушып бирелә торган
документларны кабул итү турында Карар кабул ителгән очракта, даими пассажирлар йөртү
маршрутын ачу инициаторына турыдан-туры яисә гаризада күрсәтелгән адрес буенча, гариза кабул
ителгән көннән 5 эш көненнән дә соңга калмыйча белдерү җибәрелә. Гаризаны кире кайтару
турында Карар кабул ителгән очракта вәкаләтле орган гариза һәм аңа кушып бирелә торган
документларны гаризада күрсәтелгән адрес буенча даими пассажирлар йөртү маршрутын ачу
инициаторына кире кайтаруның сәбәпләрен дәлилләп, тиешле карар кабул ителгәннән соң 5 эш
көненнән дә соңга калмыйча җибәрә.
2.9. Тапшырылган гаризаларны һәм документларны тикшерү нәтиҗәләре буенча вәкаләтле
орган даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү яки яңа маршрутны билгеләүдән баш тарту
турында Карар кабул иткән көннән 30 эш көненнән дә артмаска тиеш.
2.10. Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләүдән баш тарту очракларында:
1) әлеге маршрутны билгеләү турындагы гаризада дөрес булмаган белешмәләр күрсәтелгән;
2) муниципаль маршрутта билгеләнә торган юл шартларын тикшергәндә юл хәрәкәте
иминлегенә куркыныч янаучы җитешсезлекләрне ачыклау һәм тикшерү барышында әлеге

Тәртипнең 2.6 пунктында күрсәтелгән;
3) әлеге маршрут транспорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга
салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан
расланган автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте транспортында пассажирлар һәм йөкләр
ташу иминлеген тәэмин итү кагыйдәләре белән билгеләнгән таләпләргә туры килми;
4) Әлеге маршрут узарга тиешле урамнарның, автомобиль юлларының һәм аларда
урнаштырылган ясалма юл корылмаларының техник торышы максималь тулы массага һәм (яки)
кулланырга тәкъдим ителә торган транспорт чараларының габаритларына туры килми
Карар кабул ителә
5) әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә ашыру өчен файдаланырга тәкъдим ителә
торган транспорт чараларының экологик характеристикалары закон яисә Татарстан
Республикасының башка норматив хокукый акты белән билгеләнгән таләпләргә туры килми;
6) әлеге маршрут составына транспорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм нормативхокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы
билгеләгән тукталыш пунктлары арттрылса;
7) даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутының вәкаләтле органы тикшерү
нәтиҗәләре буенча даими пассажирлар агымы һәм (яки) пассажирлар йөртүгә тәкъдим ителә торган
маршрутта пассажирлар йөртүгә ихтыяҗ булмау ачыкланса;
8) Татарстан Республикасы Менделеев муниципаль районы территориясендә урнашкан
тукталыш пунктлары исемлегендә башлангыч яки ахыргы тукталыш пункты булмау;,
2.11. Вәкаләтле органның даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү турындагы карары
Татарстан Республикасы Менделеев муниципаль районы территориясендә даими рәвештә
пассажирлар йөртү маршрутын муниципаль маршрутлар реестрына кертү турында Татарстан
Республикасы Менделеев муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән рәсмиләштерелә.
2.12. Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләүдән баш тарту турында вәкаләтле орган
карары тиешле маршрутны билгеләүдән баш тарту турында белдерү рәвешендә рәсмиләштерелә.
Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләүдән баш тарту турындагы белдерүдә баш тарту
сәбәпләренең дәлилләнгән нигезләнүе күрсәтелә.
2.13. Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү турында вәкаләтле орган карары
күчермәсе яисә даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләүдән баш тарту турында белдерү
даими пассажирлар йөртү маршрутын ачу инициаторына турыдан-туры яисә гаризада күрсәтелгән
адрес буенча яисә 5 эш көненнән дә соңга калмыйча җибәрелә.
2.14. Даими пассажирларның яңа маршрутын билгеләүнең инициаторлары булып автомобиль
транспортында пассажирлар йөртү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыручы юридик яки физик затлар
булса, маршрутны билгеләү турындагы мәсьәләне карау тиешле мөрәҗәгатьләр нигезендә вәкаләтле
орган тарафыннан гамәлгә ашырыла. Әлеге пунктта күрсәтелгән затларның даими пассажирлар
йөртү маршрутларын билгеләү турындагы мөрәҗәгатьләре даими пассажирлар йөртү маршрутын
билгеләү турында гариза кабул иткән көннән 30 көннән дә артмыйча вәкаләтле орган тарафыннан
карала. Мөрәҗәгатьне карау нәтиҗәләре буенча вәкаләтле орган мөрәҗәгать итүчегә маршрут
билгеләү мөмкинлеге турында яисә пунктларда күрсәтелгән очракларда хәбәр итә 2, 3, 4, 6, 7, 8 әлеге
Тәртипнең 2.10 пункты даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү мөмкин булмавы турында
хәбәр итә. Мөрәҗәгать итүчегә маршрутны билгеләү мөмкинлеге турында хәбәр җибәргән очракта,
вәкаләтле орган мондый маршрут җибәрелгәннән соң 30 көннән дә соңга калмыйча хәбәр итә ала.
2.15. Даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү турында Карар кабул ителгән очракта,
вәкаләтле орган әлеге карар кабул ителгәннән соң 10 эш көне эчендә әлеге маршрутны Татарстан
Республикасы Менделеев муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртү
муниципаль маршрутлары реестрына кертү турында мәгълүмат кертә.
2.16. Вәкаләтле орган Менделеев муниципаль районының Интернет мәгълүматителекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында тиешле карар кабул ителгәннән соң 5 эш көне
эчендә даими пассажирлар йөртү маршрутын билгеләү турында кабул ителгән карар турында
мәгълүмат урнаштыра.
2.17. Даими пассажирлар йөртү маршруты әлеге маршрут турындагы белешмәләр Татарстан

Республикасы Менделеев муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртү
муниципаль маршрутлары реестрына кертелгән көннән билгеләнгән дип санала.
2.18. Җайга салынмый торган тарифлар буенча даими пассажирлар ташу маршруты
билгеләнгәннән соң туксан көннән дә соңга калмыйча вәкаләтле орган 220-ФЗ номерлы Федераль
законы белән билгеләнгән тәртиптә ачык конкурс игълан итә.
3. Даими ташу маршрутларын үзгәртү һәм гамәлдән чыгару тәртибе
3.1. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү яки гамәлдән чыгару турында карар
вәкаләтле орган тарафыннан кабул ителә.
Даими ташу маршрутын үзгәртү рөхсәт ителә, әгәр дә:
1) үзгәртелгән маршрутның озынлыгы гамәлдәге маршрут озынлыгының 30 процентыннан да
артмаса;
2) вәкаләтле органы тикшерү нәтиҗәләре буенча тотрыклы пассажирлар агымы юк һәм
(яисә) гамәлдәге маршрутта пассажирлар йөртүгә ихтыяҗ юклыгы ачыкланса;
3) үзгәртелә торган муниципаль маршрутта юл шартларын тикшергәндә юл хәрәкәте
иминлегенә янаучы җитешсезлекләр ачыкланмаса
4) башлангыч яки ахыргы тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы Менделеев
муниципаль районы территориясендә урнашкан тукталыш пунктлары исемлегенә кертелгән
3.2. Даими пассажирлар ташу маршрутын үзгәртү яки гамәлдән чыгару инициаторлары булып
вәкаләтле орган, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының җирле үзидарә
органнары, юридик затлар, физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр, шулай ук гади ширкәт
шартнамәсендә вәкаләтле катнашучылар тора.
Вәкаләтле орган инициативасы буенча даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү гамәлгә
ашырыла:
1) Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә даими
пассажирлар йөртүне планлаштыру документы нигезендә;
2) 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе гражданнары
мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» Федераль закон, Вәкаләтле орган тарафыннан карала
торган даими пассажирлар йөртү маршрутларын үзгәртү турында мөрәҗәгатьләр нигезендә.;
3) даими пассажирлар йөртү маршрутының вәкаләтле органы тикшерү нәтиҗәләре буенча
гамәлдәге маршрутта пассажирлар агымы һәм (яисә) пассажирлар йөртүгә ихтыяҗ булмаган
очракта;
4) вәкаләтле орган тарафыннан расланган даими пассажирлар йөртүнең муниципаль
маршрутлары буенча башлангыч һәм (яки) ахыргы тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы территориясендә урнашкан тукталыш пунктлары исемлегендә
башлангыч яки ахыргы тукталыш пункты булмаган очракта, аларны вәкаләтле орган тарафыннан
расланган даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары буенча башлангыч һәм (яки) ахыргы
тукталыш пунктлары сыйфатында кулланырга рөхсәт ителә.;
5) гамәлдәге маршрут транспорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый
җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан
расланган автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте транспортында пассажирлар һәм йөкләр
ташу иминлеген тәэмин итү кагыйдәләре белән билгеләнгән таләпләргә туры килми;
6) гамәлдәге маршрут уза торган урамнарның, автомобиль юлларының һәм аларда урнашкан
ясалма юл корылмаларының техник торышы әлеге маршрут буенча даими пассажирлар йөртүне
гамәлгә ашыру өчен файдаланыла торган транспорт чараларының максималь тулы массасына һәм
(яисә) габаритларына туры килми;
Әгәр дә азрак сроклар даими пассажирлар йөртү муниципаль маршруты буенча пассажирлар
йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклык бирелгән юридик зат, индивидуаль эшкуар яки гади
ширкәт шартнамәсендә катнашучы белән килешмәсә, мондый таныклыкның гамәлдә булу срогы
тәмамланганчы, аның вәкаләтле органы инициативасы буенча тиешле маршрутны үзгәртү турында

карар гамәлдә булган вакыт эчендә мондый таныклыкның гамәлдә булу срогы тәмамланганчы сигез
йөз көннән дә соңга калмыйча кабул ителә һәм мондый таныклыкның гамәлдә булу срогы
тәмамланганнан соң үз көченә керә.
3.3. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртүнең инициаторы булып юридик зат,
индивидуаль эшкуар яисә әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә ашыручы гади ширкәт
шартнамәсендә катнашучы булса, вәкаләтле органга әлеге Тәртипнең 3.4 пунктында күрсәтелгән
белешмәләр булган гариза, әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан
расланган форма буенча тапшырыла.
Даими пассажирлар ташу маршрутын үзгәртү турындагы гаризага түбәндәге документлар
теркәлә::
1) даими пассажирлар йөртү маршруты буенча һәр тукталыш пункты өчен планлаштырылган
расписание;
2) әлеге Тәртипнең 3.5 пунктында каралган гади ширкәт килешүе күчермәсе;
3) тукталыш пунктлары һәм арадаш тукталышлар арасында ераклык күрсәтеп, график шартлы
сурәт рәвешендәге транспорт чаралары хәрәкәте схемасы
3.4. Даими пассажирлар ташу маршрутын үзгәртү турындагы гаризага аңлатма язуы теркәлә,
ул үз эченә түбәндәге белешмәләрне ала:
1) салым түләүченең исеме (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме һәм, әгәр бар икән, атасының
исеме (шәхси эшмәкәр өчен), салым түләүченең идентификация номеры, почта адресы, элемтә өчен
мәгълүмат;
2) Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының даими ташу муниципаль
маршруты реестрында даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутының теркәү номеры;
3) әлеге тукталыш пунктлары арасында транспорт чаралары хәрәкәте күздә тотыла торган
тукталыш пунктларын, шулай ук урамнарны һәм автомобиль юлларын даими ташу муниципаль
маршрутына кертелгән тәкъдим ителә торган үзгәрешләр;
4) Әлеге маршрут буенча башлангыч һәм соңгы тукталыш пунктлары урнашкан урамнар,
торак пунктлар исемнәре рәвешендә даими пассажирлар йөртү маршрутының атамасы;
5) даими ташу маршрутының озынлыгы;
6) даими пассажирлар йөртү маршруты буенча тукталыш пунктларының урнашу урыннары,
әгәр бу тукталыш пунктлары автовокзаллар, автостанцияләр территорияләрендә урнашкан булса,
тиешле автовокзаллар, автостанцияләр атамалары һәм урнашу урыннары һәм урыннары;;
7) транспорт чаралары класслары, мондый сыйныфларның һәрберсенең максималь саны
транспорт чаралары;
3.5. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында гариза гади ширкәт
шартнамәсендә вәкаләтле катнашучы тарафыннан тапшырылган очракта, әлеге Тәртипнең 3.4
пунктындагы 1 пунктчасында каралган белешмәләр гади ширкәт шартнамәсенең һәр
катнашучысына карата күрсәтелә.
3.6. Вәкаләтле орган тарафыннан үзгәртелә торган муниципаль маршрутта юл шартларын, юл
хәрәкәте иминлегенә янаучы җитешсезлекләрне ачыклау буенча тикшерү үткәрелә.
3.7. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында гариза һәм аңа кушып бирелә
торган документлар вәкаләтле органга турыдан-туры тапшырыла яисә тапшыру турында
уведомление белән заказлы почта аша җибәрелә. Күрсәтелгән гаризаны һәм аңа кушып бирелә
торган документларны теләсә кайсы төрдәге электрон имза белән имзаланган электрон документлар
рәвешендә җибәрү рөхсәт ителә
3.8. Даими пассажирлар йөртү маршрутын һәм аңа кушып бирелә торган документларны
үзгәртү турында гариза бирелгән көннән 5 эш көне эчендә вәкаләтле орган әлеге Тәртипнең 3.4, 3.5
пунктларында каралган белешмәләр булмаган очракта яисә гаризага әлеге Тәртипнең 3.3 пунктында
каралган документлар, әлеге гаризаны кире кайтару сәбәпләрен дәлилләнгән нигезләү белән кире
кайтару турында карар беркетелмәгән очракта күрсәтелгән гаризаны кабул итү турында Карар кабул
итә. Гаризаны кире кайтару турында Карар кабул ителгән очракта, вәкаләтле орган гариза һәм аңа
кушып бирелә торган документларны даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү инициаторына

турыдан-туры яки гаризада күрсәтелгән адрес буенча, тиешле карар кабул ителгәннән соң 5 эш
көненнән дә соңга калмыйча җибәрә.
3.9. Тапшырылган гаризаларны һәм документларны тикшерү нәтиҗәләре буенча вәкаләтле
орган даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү яки маршрутны даими ташу маршрутын
үзгәртү турында гариза кабул иткән көннән 30 эш көненнән дә артмаган вакытта узгзрүдән баш
тарту турында Карар кабул итә.
3.10. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртүдән баш тарту турында карар очракларда
кабул ителә:
1) әлеге маршрутны үзгәртү турындагы гаризада дөрес булмаган белешмәләр күрсәтелгән;
2) әлеге Тәртипнең 3.6 пунктында күрсәтелгән үзгәртелә торган муниципаль маршрутта юл
шартларын тикшергәндә юл хәрәкәте иминлегенә куркыныч янаучы җитешсезлекләрне ачыклау
һәм тикшерү ;
3) әлеге маршрутның үзгәрешләре автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте
транспортында пассажирлар һәм йөкләр ташу иминлеген тәэмин итү буенча дәүләт сәясәтен эшләү
һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең
федераль органы тарафыннан расланган Кагыйдәләргә туры килми
4) Әлеге маршрут үзгәргән очракта әлеге маршрут буенча узачак урамнарның, автомобиль
юлларының техник торышы һәм аларда урнашкан ясалма юл корылмаларының максималь тулы
массасына һәм (яки) әлеге маршрут буенча даими пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен
файдаланырга тәкъдим ителә торган транспорт чараларының габаритларына, техник торышы туры
килми
5) әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә ашыру өчен файдаланырга тәкъдим ителә
торган транспорт чаралары төрләре, транспорт чаралары класслары, транспорт чараларының
экологик характеристикалары Татарстан Республикасының башка норматив хокукый акты белән
билгеләнгән таләпләргә туры килми.;
6) әлеге маршрут составына транспорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм нормативхокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы
билгеләгән тәртиптә аны билгеләгәндә үткәрү сәләте арткан тукталыш пунктлары тәкъдим ителә;
7) әлеге тәртип маршрутның планлаштырылган үзгәреше 3.1 пунктының икенче абзацында
күрсәтелгән таләпләргә туры килми.
8) әлеге маршрут буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашырган очракта гади ширкәт
шартнамәсендә катнашучылар әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә ашыручы затларның
аны үзгәртүгә ризалыгы юк.
3.11. Вәкаләтле органның даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турындагы карары
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар
йөртү маршрутының үзгәрүе турында белешмәләр кертү хакында Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән рәсмиләштерелә.
3.12. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртүдән баш тарту турында вәкаләтле орган
карары тиешле маршрутны үзгәртүдән баш тарту турында белдерү рәвешендә рәсмиләштерелә.
Даими пассажирлар ташу маршрутын үзгәртүдән баш тарту турындагы белдерүдә баш тарту
сәбәпләренең дәлилләнгән нигезләнүе күрсәтелә.
3.13. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында карар күчермәсе яисә даими
пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртүдән баш тарту турында белдерү даими пассажирлар йөртү
маршрутын үзгәртү инициаторына турыдан-туры яисә вәкаләтле орган тарафыннан тиешле карар
кабул ителгән көннән 5 эш көненнән дә соңга калмыйча күрсәтелгән адрес буенча җибәрелә.
3.14. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртүнең инициаторлары булып автомобиль
транспортында пассажирлар йөртү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыручы юридик һәм физик затлар
булса, маршрутны үзгәртү турындагы мәсьәләне карау тиешле мөрәҗәгатьләр нигезендә вәкаләтле
орган тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында

автомобиль транспортында пассажирлар йөртү эшчәнлеген башкармаучы затларның
мөрәҗәгатьләре даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында гариза кабул иткән көннән
30 көннән дә артмый торган вакытта вәкаләтле орган тарафыннан карала.
Мөрәҗәгатьне карау барышында вәкаләтле орган әлеге маршрут буенча даими рәвештә
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы затларга әлеге маршрут буенча даими рәвештә пассажирлар
йөртүне гамәлгә ашыручы затларга әлеге документны алуны тәэмин итүче заказлы почта белән
маршрутны үзгәртү турындагы тәкъдимне җибәрә. Маршрутны үзгәртү турында тәкъдим
җибәргәннән соң 15 көн эчендә әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә ашыручы зат
вәкиллекле органга маршрутны үзгәртүгә ризалык бирмәсә, маршрутны үзгәртү килештерелмәгән
дип санала.
Мөрәҗәгатьне карау нәтиҗәләре буенча вәкаләтле орган мөрәҗәгать итүчегә маршрутны
үзгәртү мөмкинлеге турында яисә әлеге Тәртипнең 3.10 пунктының 3, 4, 6, 7, 8 пунктчаларында
күрсәтелгән очракларда хәбәр итә, даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү мөмкинлеге
булмау турында хәбәр итә.
Мөрәҗәгать итүчегә маршрутны үзгәртү мөмкинлеге турында хәбәр җибәргән очракта,
вәкаләтле орган әлеге хәбәр җибәргәннән соң 30 көннән дә соңга калмыйча әлеге Тәртипнең 3.3
пунктының 1 пунктчасында һәм 3.4 пунктының 2, 3 пунктчаларында каралган документлар һәм
белешмәләр әзерләүне гамәлгә ашыра һәм даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында
Карар кабул итә.
Күрсәтелгән карар турыдан-туры яисә мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән адрес буенча әлеге
Тәртипнең 3.13 пунктында каралган срокта җибәрелә.
Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртүнең инициаторы вәкаләтле орган булса,
маршрутны үзгәртү өчен кирәкле документларны һәм белешмәләрне әзерләү һәм җыю вәкаләтле
орган тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә ашыручы затларның ризалыгы булмаганда,
вәкаләтле орган инициативасы буенча аны үзгәртүгә вәкаләтле орган әлеге Тәртипнең 2 бүлеге
нигезендә даими пассажирлар йөртүнең яңа маршрутын билгеләүне тәэмин итә.
3.15. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында Карар кабул ителгән очракта,
вәкаләтле орган әлеге карар кабул ителгәннән соң 10 эш көне эчендә әлеге маршрутның Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртү
муниципаль маршрутлары реестрына үзгәрүе турында белешмәләр кертә.
3.16. Даими пассажирлар йөртү маршруты әлеге маршрут турында белешмәләр кертелгәннән
соң үзгәртелгән дип санала, ул 220-ФЗ номерлы Федераль законның 26 статьясындагы 1 өлешенең
1-10 пунктларында каралган, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы
территориясендә даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрына кертелгән.
3.17. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында гариза белән әлеге маршрут
буенча даими пассажирлар йөртү өчен файдаланыла торган транспорт чараларының максималь
санын арттыру яисә киметү күздә тотылса, вәкаләтле орган мондый үзгәрешләр кертелгәннән соң
10 эш көне эчендә Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә
даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрына юридик затка, шәхси эшкуарга,
гади ширкәт шартнамәсендә вәкаләтле катнашучыга даими пассажирлар йөртү маршрутының
өстәмә карталарын бирә.
Әлеге маршрут буенча даими пассажирлар йөртү өчен файдаланыла торган транспорт
чараларының максималь саны кимегән очракта, юридик зат, шәхси эшмәкәр, гади ширкәт
шартнамәсендә катнашучы мондый гариза белән мөрәҗәгать иткән очракта, вәкаләтле органга
мондый үзгәрешләр кертелгәннән соң 5 эш көне эчендә Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары
реестрына даими пассажирлар йөртү маршрутының карталарын тапшыралар,
3.18. Даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү турында Карар кабул ителгән очракта,
вәкаләтле орган, юридик затның тиешле гаризасы белән мөрәҗәгать иткән көннән соң 10 эш көне

эчендә даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында
таныклыкны һәм даими пассажирлар йөртү маршруты карталарын яңадан рәсмиләштерә,
3.19 вәкаләтле органның даими пассажирлар йөртү маршрутын юкка чыгару турындагы
карары кабул ителгән очракта даими пассажирлар йөртү муниципаль маршруты юкка чыгарыла.
Даими пассажирлар йөртү маршрутын юкка чыгару турында карар вәкаләтле орган
тарафыннан, кабул ителә, әгәр дә:
1) даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутының вәкаләтле органы тикшерү
нәтиҗәләре буенча тотрыклы пассажирлар агымы юклыгы яисә гамәлдәге маршрутта пассажирлар
йөртүгә ихтыяҗ юклыгы ачыкланса маршрутны бетерү планлаштырыла;
2) үзгәртелә торган муниципаль маршрутта юл шартларын тикшергәндә юл хәрәкәте
куркынычсызлыгына янаучы җитешсезлекләр ачыкланганда;
3) Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә даими
пассажирлар йөртүне планлаштыру документында каралган;
4) гамәлдәге маршрут транспорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый
җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан
расланган Автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте транспортында пассажирлар һәм йөкләр
ташу иминлеген тәэмин итү кагыйдәләре белән билгеләнгән таләпләргә туры килми;
5) гамәлдәге маршрут уза торган урамнарның, автомобиль юлларының һәм аларда урнашкан
ясалма юл корылмаларының техник торышы максималь тулы массага һәм (яки) әлеге маршрут
буенча даими пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен файдаланыла торган транспорт
чараларының габаритларына туры килми һәм (яисә) әлеге маршрут буенча Даими йөртүне гамәлгә
ашыру өчен файдаланыла торган транспорт чараларының максималь тулы массасына һәм (яисә)
габаритларына туры килми.
6) законнарда каралган башка очракларда.
3.20. Вәкаләтле органның даими пассажирлар йөртү маршрутын юкка чыгару турындагы
карары Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә даими
пассажирлар йөртү маршрутының муниципаль маршрутлары реестрыннан төшереп калдыру
турында Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты карары
белән рәсмиләштерелә.
3.21. Даими пассажирлар йөртү маршрутын юкка чыгару турында Карар кабул ителгәннән соң
10 эш көненнән дә соңга калмыйча вәкаләтле орган гаризада күрсәтелгән адрес буенча даими
пассажирлар йөртү маршрутын гамәлдән чыгару инициаторына кабул ителгән карар турында язма
рәвештә хәбәр итә.
3.22. Даими пассажирлар йөртү маршрутын юкка чыгару турында Карар кабул ителгән
очракта вәкаләтле орган күрсәтелгән карар турында юридик затка, гади ширкәт шартнамәсендә
катнашучы гади эшмәкәргә, тиешле маршрут буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне гамәлгә
ашыручы вәкилгә яисә мондый карарны кабул итү турында хәбәрнамәне заказлы почта аша җибәрү
юлы белән, тапшыру турында уведомление белән хәбәр итә. Күрсәтелгән карарны теләсә кайсы
төрдәге электрон имза белән имзаланган электрон документлар рәвешендә җибәрергә рөхсәт ителә.
Әгәр дә азрак сроклар юридик зат, индивидуаль эшкуар яки гади ширкәт шартнамәсендә
катнашучы белән килешмәсә, даими пассажирлар йөртүне муниципаль маршрут буенча гамәлгә
ашыру турында таныклык бирелгән гади ширкәт шартнамәсендә катнашучы белән килешмәсә,
мондый таныклыкның гамәлдә булу срогы дәвамында аның вәкаләтле органы инициативасы буенча
тиешле маршрутны юкка чыгару турында мондый карар гамәлдә булу срогы йөз көннән дә соңга
калмыйча кабул ителә
3.23. Даими пассажирлар йөртү маршруты турындагы мәгълүматлар даими пассажирлар
йөртү маршрутын юкка чыгару турындагы карар үз көченә кергән көннән алып 10 эш көне эчендә
вәкаләтле орган тарафыннан Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы
территориясендә даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрыннан төшереп
калдырыла.
3.24. Даими пассажирлар йөртү маршруты аның турында мәгълүматларны төшереп

калдырганнан соң Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә
даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрыннан юкка чыгарылган дип санала.
Вәкаләтле орган даими пассажирлар йөртү маршрутын гамәлдән чыгарган көнне бу хакта Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районы җирлекләренең җирле үзидарә органнарына хәбәр
итә, алар чикләрендә әлеге маршрут буенча тукталыш пунктлары урнашкан, һәм әлеге маршрут
буенча тукталыш пунктлары хуҗаларына хәбәр итә.
3.25. Вәкаләтле орган Менделеевск муниципаль районының Интернет мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында тиешле карар кабул ителгәннән соң 10 эш көне
эчендә даими пассажирлар йөртү маршрутын үзгәртү яки гамәлдән чыгару турында кабул ителгән
карар турында мәгълүмат урнаштыра
4. Даими пассажирлар йөртү муниципаль маршруты буенча транспорт чаралары
хәрәкәте расписаниеләрен үзгәртү тәртибе
4.1. Менделеевск муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртүне планлаштыру
документы нигезендә;
2) 2006 елның 2нче маендагы №59-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау
тәртибе турында»гы Федераль законында каралган тәртиптә Вәкаләтле орган тарафыннан карала
торган даими пассажирлар йөртү маршрутлары расписаниесен үзгәртү хакындагы мөрәҗәгатьләре
нигезендә.;
3) даими пассажирлар агымы һәм (яки) пассажирлар йөртүгә ихтыяҗ булмаган очракта, даими
пассажирлар йөртү муниципаль маршрутының вәкаләтле органы тикшерү нәтиҗәләре буенча
ачыкланган расписаниене үзгәртү планлаштырыла торган гамәлдәге маршрутта пассажирлар
агымына һәм (яисә) пассажирлар йөртүгә ихтыяҗ булмаган очракта.
4.2. Расписаниегә үзгәрешләр кертү инициаторы булган ташучы, даими пассажирлар йөртү
маршруты расписаниесен үзгәртү турында вәкаләтле орган тарафыннан расланган форма буенча,
аңлатма язуы кушып, вәкаләтле органга гариза бирә, ул түбәндәге белешмәләрне үз эченә ала:
1) исеме (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме һәм, әгәр бар икән, атасының исеме (шәхси эшкуар
өчен), салым түләүченең идентификация номеры, почта адресы, элемтә өчен белешмәләр, даими
пассажирлар йөртү муниципаль маршрутының теркәү номеры Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы реестрында;
2) даими пассажирлар йөртү маршруты буенча һәр тукталыш пункты өчен планлаштырыла торган
расписание проекты;
3) расписаниене үзгәртүнең максатка ярашлылыгын нигезләү.
4.3. Вәкаләтле орган вәкаләтле орган инициативасы буенча расписаниене үзгәртү турында Карар
кабул ителгәннән соң 3 көннән дә соңга калмыйча әлеге маршрут буенча даими рәвештә
пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы затларга расписаниене үзгәртү турында карар, расписаниегә
үзгәрешләр кертүне оештыру буенча әзерлек чараларын үткәрү өчен, турыдан-туры яки заказлы
почта аша почта җибәрүе белән әлеге документны алуны тәэмин итә торган бүтән кулай ысул белән
тапшыру турында уведомление белән җибәрә. Күрсәтелгән карарны теләсә кайсы төрдәге электрон
имза белән имзаланган электрон документлар рәвешендә җибәрергә рөхсәт ителә. Расписаниене
үзгәртү турындагы карар үзе билгеләгән датадан, әмма расписаниене үзгәртү турында Карар кабул
ителгән көннән 30 көннән дә соңга калмыйча үз көченә керә.
4.4. Бирелгән гаризаларның расписаниесен һәм кушып бирелә торган документларны карау срогы
аларның вәкаләтле органга кергән көннән алып 30 көннән дә артмаска тиеш.
4.5. Расписаниене үзгәртү турында гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар
вәкаләтле органга турыдан-туры тапшырыла яисә тапшыру турында уведомление белән заказлы
почта аша җибәрелә. Күрсәтелгән гаризаны һәм аңа кушып бирелә торган документларны теләсә
кайсы төрдәге электрон имза белән имзаланган электрон документлар рәвешендә җибәрү рөхсәт
ителә.
4.6. Тапшырылган документларны тикшерү нәтиҗәләре буенча вәкаләтле орган Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты карары рәвешендә

рәсмиләштерелә торган расписаниене үзгәртү яки вәкаләтле органның хәбәрнамәсе рәвешендә
рәсмиләштерелә торган расписаниене үзгәртүдән баш тарту турында Карар кабул итә, анда баш
тарту сәбәпләренең дәлилләнгән нигезләнүе күрсәтелә.
Вәкаләтле органның расписаниесен үзгәртү турында карары күчермәсе яисә расписаниене
үзгәртүдән баш тарту турында белдерү әлеге маршрут буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә
ашыручы затларга тиешле карар кабул ителгәннән соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча җибәрелә.
4.7. Вәкаләтле орган Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында Интернет
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә тиешле карар кабул ителгәннән соң 5 эш көне эчендә
расписаниене үзгәртү турында кабул ителгән карар турында мәгълүмат урнаштыра.
4.8. Расписаниене үзгәртүдән баш тарту турында карар очракларда кабул ителә:
1) расписаниене үзгәртү турында гаризада дөрес булмаган белешмәләр күрсәтелгән;
2) расписаниене планлаштырылган үзгәртү автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте
транспортында пассажирлар һәм йөкләр ташу иминлеген тәэмин итү кагыйдәләре белән транспорт
өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә
ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан расланган таләпләргә туры килми;
3) муниципаль маршрутта юл шартларын тикшергәндә юл хәрәкәте куркынычсызлыгына
куркыныч янаучы җитешсезлекләрне ачыклау;;
4) даими пассажирлар агымының тотрыклы булуы һәм (яки) тәкъдим ителә торган
маршрутта пассажирлар йөртүгә ихтыяҗ булмау, тикшерү нәтиҗәләре буенча даими пассажирлар
йөртү муниципаль маршрутының вәкаләтле органы тарафыннан ачыкланган.
5) расписаниене планлаштырылган Үзгәртү Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртүне планлаштыру документына туры
килми.
4.9. Расписаниене үзгәртү турында Карар кабул ителгән очракта даими пассажирлар йөртү
маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкны яңадан рәсмиләштерү
таләп ителми.
4.10. Расписаниене үзгәртү турындагы гариза белән әлеге маршрут буенча даими
пассажирлар йөртү өчен файдаланыла торган транспорт чараларының максималь санын арттыру
күздә тотыла икән, вәкаләтле орган мондый үзгәрешләр кертелгәннән соң җиде көн эчендә
күрсәтелгән гариза белән мөрәҗәгать иткән юридик затка, шәхси эшмәкәргә, гади ширкәт
шартнамәсендә вәкаләтле катнашучыга даими пассажирлар йөртү маршрутының өстәмә
карталарын бирә.
Әлеге маршрут буенча даими пассажирлар йөртү өчен файдаланыла торган транспорт
чараларының максималь саны кимегән очракта, юридик зат, шәхси эшмәкәр, гади ширкәт
шартнамәсендә катнашучы мондый гариза белән мөрәҗәгать иткән очракта, вәкаләтле органга
мондый үзгәрешләр кертелгәннән соң 5 эш көне эчендә Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары
реестрына даими пассажирлар йөртү маршрутының карталарын тапшыралар, алар әлеге маршрут
буенча даими пассажирлар йөртү өчен файдаланыла торган транспорт чараларының максималь
санына туры килми.

Менделеев муниципаль районында
муниципаль даими ташу маршрутларын
билгеләү, үзгәртү, бетерү тәртибен раслау,
шулай ук транспортларның муниципаль
даими ташу маршрутларында хәрәкәт
расписаниесен үзгәртүләрнең
1 нче кушымтасы

Форма
Татарстан
Республикасы
муниципаль районы

Менделеев

______________________________
(гариза бируче)

________________________________________
____________________________
(җавап бирү өчен гариза бирученең адресы)
Даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутын билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән
чыгару, расписаниеләрне үзгәртү турында гариза
Даими йөртүче муниципаль автобус маршрутын урнаштыруны, үзгәртүне, гамәлдән чыгаруны,
расписаниене үзгәртүне сорыйбыз
(язарга кирәк)______________________________________________________________
(маршрут исеме)
____________________________________________________________________территориясе буенча узучы

Татарстан Республикасы__________________________________________
( муниципальный берәмлек исеме)

Кушымта: __ бит ___ экз.
Гариза бирүче
___________________________
(гариза бирүченең вазифасы, адресы)

_____________ (_____________________)
(имза)

(шифрлау)

Печать
Килешенгән:
___________________________
(вазифа, җирле үзидарә органы)
местного самоуправления)

_____________ (_____________________)
(имза)

(шифрлау)

Печать
Килешенгән:
(көйләнми торган тимер юл кичүе аша муниципальара маршрут узганда)

__________________________
(вазифа тимер юл хуҗасының исеме

_____________ (_____________________)
(имза )

Печать

( шифрлау)

Менделеев муниципаль районы Башкарма
комитетының 2021 елның 15 октябрпндәге 705
нче номерлы карарына 2 нче кушымта

Даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрын алып бару тәртибе
1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы
территориясендә даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары реестрын (алга таба - Тәртип)
алып бару тәртибен билгели, даими йөртүнең муниципаль маршрутлары (алга таба - муниципаль
маршрутлар) турында мәгълүматларны кертү, муниципаль маршрутлар турында үзгәрешләр кертү,
муниципаль маршрутлар турында белешмәләрне Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы территориясендә даими пассажирлар йөртү муниципаль маршрутлары
реестрыннан (алга таба - Реестр) төшереп калдыру кагыйдәләрен билгели.
2. Реестр муниципаль маршрутларның бердәм мәгълүмат базасыннан гыйбарәт.
3. Реестр электрон рәвештә алып барыла һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми
сайтында, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә (шәхси эшкуарның яшәү урыны
турында реестрдагы белешмәләрдән тыш) урнаштырыла.
4. Реестрны алып бару реестрга тиешле үзгәрешләр кертү юлы белән башкарыла. Реестрга
үзгәрешләр кертү яңа муниципаль маршрутлар урнаштыру, гамәлдәге муниципаль маршрутларны
үзгәртү яки юкка чыгару белән бәйле рәвештә башкарыла.
5. Реестрга түбәндәге мәгълүмат кертелергә тиеш::
) муниципаль маршрутның теркәү номеры;
2) муниципаль маршрутның тәртип номеры;
3) башлангыч тукталыш пункты һәм муниципаль маршрут буенча соңгы тукталыш пункты
атамалары рәвешендә яисә чикләрендә башлангыч тукталыш пункты һәм әлеге муниципаль
маршрут буенча соңгы тукталыш пункты урнашкан җирлекләр атамалары рәвешендә даими
пассажирлар йөртү маршрутының атамасы;
4) муниципаль маршрут буенча арадаш тукталыш пунктларының атамалары яисә чикләрендә
арадаш тукталыш пунктлары урнашкан җирлекләрнең исемнәре;;
5) муниципаль маршрут буенча тукталыш пунктлары арасында транспорт чаралары хәрәкәте
күздә тотыла торган урамнар, автомобиль юллары исемнәре;
6) муниципаль маршрут озынлыгы;
7) пассажирларны утырту һәм төшерү тәртибе (билгеләнгән тукталыш пунктларында гына
яисә, әгәр бу федераль закон белән тыелмаган булса, муниципаль маршрут буенча Юл хәрәкәте
кагыйдәләре белән тыелмаган урында);
8) даими пассажирлар йөртү төре;
9) транспорт чараларының характеристикалары (транспорт чаралары төрләре, транспорт
чаралары класслары, транспорт чараларының экологик характеристикалары, транспорт чараларын
эксплуатацияләүнең максималь вакыты, пассажирлар йөртү сыйфатына йогынты ясый торган
транспорт чараларының характеристикалары);
10) даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртү өчен файдаланырга
рөхсәт ителә торган һәр класслы транспорт чараларының максималь саны;
11) даими пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыра башлау датасы;
12) салым түләүченең исеме, урнашу урыны (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме һәм, әгәр
бар икән, атасының исеме, яшәү урыны (шәхси эшкуар өчен), даими пассажирлар йөртү маршруты
буенча йөртүне гамәлгә ашыручы салым түләүченең идентификация номеры. Даими пассажирлар
йөртү маршрутлары реестрына кертелгән белешмәләр (шәхси эшкуарның яшәү урыны турында
белешмәләрдән тыш) "Интернет"мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтта
урнаштырыла.

6. Билгеләнгән яисә үзгәртелгән муниципаль маршрут турында белешмәләр реестрга
вәкаләтле органның тиешле карары кабул ителгән көннән алып эш көннәрендә исәпләнә торган 5
көнлек срокта кертелә. Гамәлдән чыгарылган муниципаль маршрут турында белешмәләр вәкаләтле
органның тиешле карары кабул ителгән көннән алып, реестрдан эш көннәрендә исәпләнә торган 5
көн эчендә төшереп калдырыла.
7. Реестрны алып бару Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба бүлек) тарафыннан башкарыла.
8. Башкарма комитет мәгълүматларны Реестрга вакытында һәм дөрес кертү өчен җаваплы.
9. Реестрга кертелгән һәм Менделеев муниципаль районының «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырылган мәгълүматлар түләү алынмыйча
гына танышу өчен ачык.

