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Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы административ 

комиссиясенең эш регламентын 

раслау турында 

 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы, 

“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, “Муниципаль 

районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына 

административ комиссияләр төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында” 2005 елның 30 

декабрендәге 144-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 

административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексы 

нигезендә Башкарма комитет: 

 

КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы административ 

комиссиясенең эш регламентын расларга. 

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2006 елның 31 мартындагы 109-п номерлы карарының 2 

пунктындагы 3 нче абзац үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

 

 

Җитәкче                    М.Р. Ишниязов 
 

 



РАСЛАНГАН 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары белән  

 15.01.2019 ел № 17-п 

 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Административ 

комиссиясе эше 

РЕГЛАМЕНТЫ 

 
1. Гомуми нигезләмәләр.  

1.1. Административ комиссия Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең “Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә 
органнарына административ комиссияләр төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру 
буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында” 2005 елның 30 
декабрендәге 144-ТРЗ номерлы карары нигезендә төзелде. 

1.2. Муниципаль районның административ комиссиясе Россия Федерациясе 
һәм Татарстан Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасы законнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органнары карарлары, Саба муниципаль районы Уставы, муниципаль район Башкарма 
комитеты карарлары һәм боерыклары, муниципаль район территориясен 
төзекләндерүне тәэмин итү өлкәсендә башка норматив-хокукый актлар һәм әлеге 
регламент нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыра. 

1.3. Административ комиссия административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексында, административ хокук бозулар турында Татарстан 
Республикасы кодексында каралган эшләрне карау өчен төзелә торган даими эшләүче 
коллегиаль орган булып тора. 

1.4. Административ комиссия эшчәнлегенең мөһим мәсьәләләре муниципаль 
район Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы 
киңәшмәләрендә карап тикшерелергә тиеш. 

1.5. Административ комиссия эшчәнлеген оештыру һәм оештыру буенча 
җирле үзидарә органнарына тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен финанс белән тәэмин 
итү җирле бюджетка Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган 
субвенцияләр исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

1.6. Административ комиссиянең Герб мөһере һәм чыгымнар сметасы бар. 
Финанслау муниципаль район Башкарма комитеты аппараты аша тәэмин ителә. 

1.5 Административ комиссия төзү һәм эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы 
контрольдә тота.   

2. Административ комиссиянең эшен оештыру. 
3.1 Административ комиссия муниципаль район Башкарма комитеты 

тарафыннан билгеләнә торган Рәис, рәис урынбасарлары, җаваплы сәркатиб һәм 
административ комиссия әгъзаларыннан (алга таба - административ комиссия 
әгъзалары) тора. 

3.2 Административ комиссия Рәисе административ комиссия эшчәнлеге 
белән җитәкчелек итә һәм аның эшен оештыра, административ комиссия 
утырышларында кабул ителгән карарлар, беркетмәләр, күрсәтмәләр яза, ул 
булмаганда, әлеге вазыйфалар рәис урынбасарының берсенә йөкләнә. 

 



3.3 Административ комиссия эшен оештыру административ комиссия 
рәисенә йөкләнә. Административ комиссия белән рәис җитәкчелек итә. Аннан тыш, 
эшне оештыруда рәис урынбасарлары, җаваплы сәркатиб, комиссия әгъзалары һәм 
муниципаль район Башкарма комитетының вазыйфаи затлары катнаша. Кирәк 
булганда, рәис ризалыгы белән комиссия эшендә башка затлар да катнаша ала. 

3.4 Комиссия составына даими штат нигезендә муниципаль районда 
комиссиянең җаваплы сәркатибе керә. Җаваплы сәркатиб булмаса, аның бурычлары 
административ комиссия Рәисе сайлап алган берәр әгъзага вакытлыча йөкләнә. 

3.5 Административ комиссияләрнең санлы составы муниципаль район 
Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан 5 әгъзадан да ким булмаган санда 
билгеләнә һәм так сан булырга тиеш. 

3.6 Административ комиссия әгъзалары Административ хокук бозу 
турындагы эшне караганда тигез хокуклы. 

3.7  Административ комиссия үз эшчәнлеген гамәлдәге законнар нигезендә 
гамәлгә ашыра.  

3.8  Административ хокук бозу турындагы эшне җитештерүгә кабул иткән 
җаваплы сәркатиб аны административ комиссия утырышында карауга тиешле рәвештә 
әзерлек алып бара. 
 

3. Административ комиссия утырышына чакыру һәм үткәрү 

тәртибе 

3.1. Административ хокук бозулар турындагы эшләрне карау административ 
комиссия тарафыннан административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 
кодексында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.2. Административ комиссия утырышлары административ хокук бозулар 
турындагы эшләрне карау вакытларын үтәүне тәэмин итә торган вакыт белән үткәрелә. 

3.3 Административ комиссия утырышында административ комиссия рәисе 
рәислек итә, ә ул булмаганда-административ комиссия рәисе урынбасарларының 
берсе.  

3.4 Комиссия утырышлары, кагыйдә буларак, ачык булып тора һәм алып 
барыла.  

3.5 Административ комиссия утырышы аның составының кимендә өчтән икесе 
булганда хокукый комиссия утырышы санала. 

3.6 Административ комиссия утырышы вакытында, кино, видео һәм фотога 
төшерү административ комиссия рәисе рөхсәте белән башкарыла. 

3.7 Административ комиссия карары буенча аның утырышы ябык булырга 
мөмкин. Анда бары административ комиссия әгъзалары, хокук саклау органнары 
җитәкчеләре һәм махсус чакырылган затлар гына катнаша ала. 

3.8 Административ комиссия утырышын әзерләүне җаваплы сәркатиб 
башкара, ул карап тикшерүгә билгеләнгән эшләр исемлеген төзи, рәислек итүче эшне 
карау мөмкинлеге турында доклад ясый, яклар һәм вәкилләрнең эшчәнлеген, шулай ук 
өстәмә материаллар керүен тикшерә. 

3.9 Билгеләнгән вакытта административ хокук бозу турында эшне 
тикшерү өчен рәислек итүче комиссия утырышын ачып җибәрә, комиссия составын 
игълан итә, эштә катнашучыга хокук һәм бурычларны аңлата, утырышны алып бару 
тәртибен билгели, административ процесста катнашучыларның гаризалары, 
үтенечнамәләре булу-булмавын ачыклый, утырыш белән җитәкчелек итә, эшнең 
барлык шартларын ачыклауга ярдәм итә, утырышта тиешле тәртип тәэмин итә. 



3.10 Беркетмәне карау, рәислек итүченең административ материалның 

шартлары турындагы докладтан башлана. Доклад ахырында административ комиссия 

әгъзалары каралган эшнең асылы буенча сораулар бирергә хокуклы. 

3.11 Административ комиссия карарларына административ комиссия рәисе һәм 

административ комиссиянең җаваплы сәркатибе кул куя. 

3.12 Административ комиссиянең һәр утырышында җаваплы сәркатиб 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган беркетмә алып барыла. Беркетмә административ 

комиссия утырышы тәмамланганнан соң, 3 көннән дә соңга калмыйча әзерләнгән һәм 

имзаланган булырга тиеш. 

3.13 Комиссия утырышлары җаваплы сәркатиб гаризасы буенча административ 

хокук бозулар турындагы эшләрне карау вакытларын үтәүне тәэмин итә торган, 

кагыйдә буларак, 15 көнгә бер тапкыр уздырыла. Комиссия утырышын рәис алып бара, 

ә ул булмаганда рәис урынбасарларының берсе.  
4. Административ комиссия карары турында. 

4.1 Административ комиссия карары рәис тарафыннан игълан ителә һәм 
имзалана.  

4.2 Карарның күчермәсе өч көн эчендә административ комиссия карары 
чыгарылган затка тапшырылырга яки җибәрелергә тиеш. 

4.3 Административ комиссиянең законлы көченә кергән карарын үтәү Россия 
Федерациясе законнары нигезендә башкарыла. 

4.4 Карарның вакытында бирелүен һәм карарларның күчермәләрен җибәрүне 
контрольдә тоту административ комиссиянең җаваплы сәркатибенә йөкләнә. 

4.5. Административ комиссия карарларына шикаятьләр яисә протестлар 
Россия Федерациясе Административ хокук бозулар турында кодексында билгеләнгән 
тәртиптә карала. 

5. Административ җәза бирү турындагы карарның үтәлеше. 
5.1. Административ хокук бозу турындагы эш буенча административ 

комиссия карары дәүләт хакимиятенең барлык органнары, җирле үзидарә органнары, 
вазыйфаи затлар, гражданнар һәм аларның берләшмәләре, юридик затлар тарафыннан 
үтәлү мәҗбүри. 

5.2. Административ хокук бозу турындагы эш буенча карар аның законлы 
көченә кергән вакыттан үтәлергә тиеш. 

5.3. Административ штраф административ җаваплылыкка тартылган зат 

тарафыннан административ штраф салу турында карар үз көченә кергән көннән алып 
алтмыш көннән дә соңга калмыйча яисә административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексының 31.5 мәддәсендә каралган вакыт чыкканнан соң түләнергә 
тиеш. 

5.4. Административ штраф суммасы административ җаваплылыкка тартылган 
зат тарафыннан банкка, башка кредит оешмасына яисә ТР Дәүләт хезмәтләре порталы 
аша кертелә яисә күчерелә. 

5.5. Административ хокук бозу турындагы эш буенча карарга карата шикаять 
тапшыру яки карарның күчермәләрен алган көннән ун тәүлек эчендә бирелергә 
мөмкин. 

5.6. Административ штраф түләү турында таныклаучы документ булмаганда, 
карар законлы көченә кергән көннән алтмыш көн узгач, административ комиссия 
федераль законнарда каралган тәртиптә административ штраф суммасын түләттерү 
өчен тиешле материалларны суд приставы-башкаручыга җибәрә. 

5.7. Штраф салу рәвешендәге административ җәза гаепле затларны хокук 
бозуларны бетерү зарурлыгыннан азат итми. 



5.8.  Административ комиссия үз эшчәнлеген массакүләм мәгълүмат 
чараларында яктырту һәм халык арасында аңлату эшләре үткәрү юлы белән 
профилактик эшне оештыра. 

 


