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Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты каршындагы административ
комиссия составын раслау турында

Татарстан Республикасыныц 2005 елныц 30 декабреннэн булган 
“Административ комиссиялэр эшчэнлеген оештыру буенча Татарстан 
Республикасы муниципаль районнарыньщ Ьэм шэЬэр округларыныц 
экирле узидарэ органнарына дэулэт вэкалэтлэре биру турында”гы 
Законын утэу максатында Ютазы муниципаль районы Башкарма 
комитеты карар итэ:

1. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты каршында 
административ комиссияне расларга (Кушымта №1)

2. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2014 елныц 
22 апреленнэн булган №12 карарын кочен югалткан дип санарга.

3. Ютазы муниципаль районы башкарма комитеты каршындагы 
административ комиссиянец эш Регламентын расларга (Кушымта №2).

4. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2010 елныц 
26 мартыннан булган 62 санлы карарын кочен югалткан дип санарга.

5. Элеге карарны Ютазы муниципаль районыныц 
http://jutaza.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштырырга.

6. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.
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Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
Кушымта №1

Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы 
административ комиссия составы:

Самонина Светлана Петровна - Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты яситэкчесе, комиссия рэисе;

Мортазин Илгиз Марат улы -Ю тазы муниципаль районы Башкарма 
комитеты ж;итэкчесенец инфраструктура усеше буенча урынбасары;

Латыйпова Золфия Морсэлим кызы -  административ комиссиянец 
эйдэуче белгече, комиссиянец жаваплы секретаре.

Комиссия эгъзалары:

Зарипова Гузэл Рэшит кызы -  Ютазы муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц территориаль усеш булеге эйдэуче белгече;

Нигъмэтуллин Тимур Илдус улы -  “Ж^эмэгать тэртибен саклау 
буенча “Форпост” яшьлэр (студентлар) формированиелэре узэге” МБУ 
директоры.



18.06.2018 № 427
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
Кушымта №2

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
административ комиссиясенец эш регламенты

Бу регламент Ютазы муниципаль районы административ 
комиссиясенец (алга таба -  административ комиссия) эш тэртибен 
билгели

1.Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Административ комиссия Ютазы муниципаль районы башкарма 

комитеты тарафыннан оештырылды.
1.2. Административ комиссия уз вэкалэтлэрен Россия Федерациясе 

Конституциясе Ьэм Татарстан Республикасы Конституциясе, Россия 
Федерациясенец административ хокук бозулар турында кодексы, 
Татарстан Республикасыныц административ хокук бозулар турында 
кодексы, Татарстан Республикасыныц 2005 елныц 30 декабреннэн булган 
“Административ комиссиялэр эшчэнлеген оештыру буенча Татарстан 
Республикасы муниципаль районнарыныц Ьэм шэЬэр округларыныц 
жирле узидарэ органнарына дэулэт вэкалэтлэре биру турында”гы 144 
санлы Законын (алга таба -  Татарстан Республикасы Законы) Ьэм Ютазы 
муниципаль районы экирле узидарэ органнары муниципаль-хокукый 
актларына ярашлы гамэлгэ ашыра.

1.3. Административ комиссия даими эшлэуче, Татарстан 
Республикасыныц административ хокук бозулар турында кодексында 
каралган административ хокук бозулар турында эшлэрне карау ечен 
оештырылган коллегиаль орган булып тора Ьэм Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы чиклэрендэ эшли.

1.4. Административ комиссия бурычлары булып Ьэр эшне 
административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексына 
Ьэм Россия Федерациясе Кодексына ярашлы терле яклап, тулы, объектив 
Ьэм вакытында карау, чыгарылган карарны утэуне тээмин иту, шулай ук 
административ хокук бозуларны кисэту тора.

1.5. Административ комиссия вэкалэтлэре срогы Ютазы 
муниципаль районы Башкарма комитеты вэкалэтлэре срогына элеге 
административ комиссиянец беренче утырышы кененнэн башлана. 
Билгелэнгэн срок уткэннэн соц, административ комиссия узенец 
вэкалэтлэрен административ комиссиянец яца составыныц беренче 
утырышына кадэр башкаруны дэвам итэ.

1.6. Административ комиссия эгъзасы вэкалэтлэре вакытыннан алда 
Татарстан Республикасы Законында каралган очракларда туктатыла.



1.7. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты, вакытыннан 
алда уз вэкалэтлэрен утэуне туктаткан административ комиссия эгъзасы 
урынына яца административ комиссия эгъзасын элекке административ 
комиссия эгъзасы вакытыннан алда вэкалэтлэрен туктату турында карар 
кабул иткэн коннэн соц бер айдан да соцламыйча билгелэлэргэ бурычлы.

1.8. Административ комиссия, административ комиссиянец тулы 
исеме булган моЬергэ (печать) ия.

2. Административ комиссия эшен оештыру
2.1. Административ комиссия, Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнуче административ комиссия 
рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, административ комиссиянец жаваплы 
сэркэтибеннэн Ьэм административ комиссия эгъзаларыннан (алга таба -  
административ комиссия эгъзалары) тора.

2.2. Административ комисия эгъзалары уз вэкалэтлэрен Татарстан 
Республикасы Законына ярашлы гамэлгэ ашыра.

2.3. Административ комиссиянец персональ Ьэм сан составы Ютазы 
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ, ул биш 
кешедэн ким булмаска Ьэм так санны тэшкил итэргэ тиеш.

2.4. Даими штат нигезендэ административ комиссия составына 
административ комиссиянец жаваплы сэркатибе керэ. Административ 
комиссиянец башка эгъзалары административ комиссиядэ, бу 
Регламентныц 2.5 пунктында каралган очраклардан тыш, тулэусез эшли.

2.5. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карары буенча, 
административ комиссиянец башка эгъзалары уз бурычларын жирле 
бюджет акчасы хисабына тулэуле нигездэ дэ башкара ала.

2.6. Административ комиссия рэисе административ комиссия 
эгъзаларыныц, шулай ук административ комиссия рэисе Ьэм жаваплы 
сэркатип арасында вазифаларны булэ, Татарстан Республикасы Законы 
биргэн вэкалэтлэр чиклэрендэ аларныц бурычларын билгели.

2.7. Административ комиссия рэисе административ комиссия 
эгъзаларыныц, шулай ук административ комиссия рэисе урынбасарыныц 
Ьэм жаваплы сэркатибенец квалификациясен кутэру буенча эшне 
оештыра.

2.8. Административ комиссия тарафыннан гражданнарны кабул иту 
тормышка ашырылырга мемкин. Килучелэрне кабул иту тэртибе 
административ комиссия рэисе курсэтмэсе белэн билгелэнэ.

2.9. Административ комиссия адресына кергэн гражданнарныц Ьэм 
юридик затларныц шикаятьлэре Ьэм морэжэгатьлэре гамэлдэге 
закончалыкта билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм срокларда карап тикшерелэ.

2.10. Административ хокук бозулар буенча эшлэр административ 
комиссиядэ саклана Ьэм 3 ел уткэннэн соц Ютазы муниципаль 
районыныц архив булегенэ тапшырыла.



тэртибе

3.1. Административ хокук бозулар турында эшлэрне карап тикшеру 
Россия Федерациясенен Административ хокук бозулар турында 
кодексында билгелэнгэн тэртиптэ административ комиссия тарафыннан 
гамэлгэ ашырыла.

3.2. Административ хокук бозулар турында эшлэр, Россия 
Федерациясенен Административ хокук бозулар турында кодексында 
билгелэнгэн тэртиптэ, административ комиссия тарафыннан 
утырышларда карап тикшерелэ. Административ комиссия утырышы 
уздыруныц датасы, вакыты Ьэм урыны турында карар, административ 
хокук бозулар турында беркетмэлэр Ьэм башка материаллар туплануга 
карап (эмма айга бер тапкырдан да сирэк тугел), аныц рэисе тарафыннан 
кабул ителэ, ул булмаганда - рэис урынбасары тарафыннан.

3.3. Административ комиссия утырышлары административ хокук 
бозулар турында эшлэрне карап тикшеру сроклары утэлешен тээмин 
итуче вакытка карап уздырыла.

3.4. Административ комиссиянец жаваплы сэркатибе 
административ комиссия эгъзаларын административ комиссия 
утырышын уздыру датасы, вакыты Ьэм урыны турында административ 
комиссия уздыру кененэ кадэр ике кеннэн дэ соцламыйча алдан хэбэр 
итэ.

3.5. Административ комиссия утырышында катнашу мемкин 
булмаган очракта, комиссия рэисе, рэис урынбасары Ьэм комиссия 
эгъзалары бу турыда административ комиссиянец жаваплы сэркатибенэ 
административ комиссия утырышына кадэр бер эш коне алдан хэбэр 
итэргэ тиеш.

3.6. Административ комиссия утырышы анда административ 
комиссия эгъзаларыныц билгелэнгэн саныныц ечтэн ике елеше 
катнашса, тулы хокуклы була.

3.7. Административ хокук бозу турында эш буенча карар, 
билгелэмэ (определение) утырышта катнашкан административ комиссия 
эгъзаларыныц купчелек тавышы белэн кабул ителэ.

4. Административ жэза биру турында карарныц утэлеше

4.1. Административ комиссия тарафыннан чыгарылган карарлар 
Россия Федерациясенен Административ хокук бозулар турындагы 
кодексына ярашлы утэлэ.

4.2. Административ комиссия тарафыннан чыгарылган карарларны, 
билгелэмэлэрне Ьэм гариза итулэрне (представления) эш 
производствосында катнашкан затларныц, башка юридик Ьэм физик 
затларныц утэулэрен контрольдэ тотуны административ комиссиянец 
жаваплы сэркатибе тормышка ашыра.

3. Административ комиссияне чакыру Ьэм утырыш уздыру



5.1. Административ хокук бозуларны кисэту максатында, 
административ комиссия уз эшчэнлеген эчке эшлэр органнары, Федераль 
суд приставлары хезмэте Идарэсенец территориаль булеклэре, Татарстан 
Республикасыныц юстиция министрлыгы, башка органнар Ьэм 
иж;тимагый берлэшмэлэр белэн координацияли.

5.2. Административ комиссия, рэис раслаган графикка ярашлы, 
кучмэ утырышлар уздыра, шул исэптэн, муниципаль авыл 
жирлеклэрендэ дэ.

5.3. Административ комиссия профилактик эшне уз эшчэнлеген 
массакулэм мэгълумат чараларында яктырту Ьэм халык арасында ацлату 
эшлэре уздыру юлы белэн оештыра.

5. Административ хокук бозуларны кисэту


