
 
 

 

 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү турында 

 

     "Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы 

кодексына һәм "Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең 

җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында" Татарстан 

Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында " 2018 

елның 19 мартындагы 14-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

кабул ителүгә бәйле", 

КАРАР КЫЛАМ: 

 

1.  2.1 статьяларында каралган административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген (Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте органы, башка дәүләт органы, җирле 

үзидарә органы, предприятие, учреждение, башка оешма вывескасында 

үзенең исеме һәм мәгълүмат элмәүдә урнаштырылырга тиешле башка оешма 

турындагы белешмәләрне күрсәткәндә хокук бозулар турында карата), 2.8, 

2.14, 3.2 - 3.8, 3.10 (гражданнарга карата), 3.11, 3.14 - 3.17, 5.1, 5.2, 5.6 (шәһәр 

тибындагы бистә территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

пассажирларга карата) Административ хокук бозулар турында Татарстан 

Республикасы кодексын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы 

Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль 

районының мәгълүмат сайты (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) Интернет 

челтәрендә Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең мәгълүмат стендларында 

түбәндәге адреслар буенча халыкка игълан итәргә: пгтВасильево, Ирек 

урамы,1 нче йорт (Башкарма комитет бинасында), пгтВасильево, бәйрәм 

урамы,9 нчы йорт (поселок китапханәсе). 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымнан 

калдырам. 

  

   Җитәкче                  М.А.Суховая

28 Март 2019 г. № 153 



Кушымта  

ТР Яшел Үзән муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесе  

№ 153  28 март 2019 ел 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлары исемлеге 
Мәкалә 

номеры  

Мәкаләнең эчтәлеге  Вазыйфаи затлар исемлеге 

 2.1 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Телләр турында Татарстан Республикасы 

законнарын бозу (Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органы, башка дәүләт 

органы, җирле үзидарә органы, предприятие, 

учреждение, башка оешма чыгаруда үзенең 

исеме һәм мәгълүмат урнаштырылырга 

тиешле башка оешма турындагы 

мәгълүматларны күрсәткәндә хокук 

бозуларга карата). 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

2.8КоАП РТ 

мәкаләсе 

Этил спирты кертелгән йорт продукциясен 

сату максатларында җитештерү 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

2.14 

КоАП РТ 

мәкаләсе 

Татарстан Республикасы территориясендә 

тәмәке әйберләрен күпләп һәм ваклап 

сатуны тыюны бозу 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.2 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Урам сәүдәсен оештыру тәртибен бозу Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.3 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Җир асты коммуникацияләрен карап тоту 

кагыйдәләрен бозу 

Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.4 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Урам, квартал эчендәге яктырту 

кагыйдәләрен бозу 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 



-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.5 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Тышкы мәгълүматның урнаштыру тәртибен 

бозу 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.6 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Җирлекләр һәм шәһәр округлары 

территорияләрен төзекләндерүнең 

муниципаль кагыйдәләрен, калдыклар белән 

эш итүнең муниципаль кагыйдәләрен бозу 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.7 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Этләрне урамда йөртү тәртибен бозу -Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

 3.8 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Төнлә гражданнарның тынычлыгын һәм 

тынлыкны бозу 

- Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.10 

КоАП РТ 

мәкаләсе 

Татарстан Республикасы территориясендә су 

объектларында кешеләр тормышын саклау 

кагыйдәләрен бозу (гражданнарга карата) 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.11 

КоАП РТ 

мәкаләсе 

Балаларның сәламәтлегенә һәм аларның 

үсешенә зыян китерүне кисәтү чараларын 

тәэмин итүгә таләпләрне үтәмәү 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече. 

3.14 

КоАП РТ 

мәкаләсе 

Мәдәни-тамаша чараларында булганда 

җәмәгать тәртибен бозу 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече.. 

3.15 

КоАП РТ 

мәкаләсе 

Җәмәгать урыннарында гражданнарга 

бәйләнүләр 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече.. 



3.16 

КоАП РТ 

мәкаләсе 

Транспорт чараларын түләүле муниципаль 

парковкада (парковка урыннарында) 

урнаштырган өчен түләмәү 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече.. 

3.17 

КоАП РТ 

мәкаләсе 

Яшелләндерелгән территорияләрдә, балалар 

һәм спорт мәйданчыкларында, хайваннарны 

йөртү мәйданчыкларында, шулай ук йорт 

яны территориясендә урнашкан хуҗалык 

мәйданчыкларында транспорт чараларын 

урнаштыру 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече.. 

5.1 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Билетсыз йөрү -Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече.. 

5.2 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Багаж ташу кагыйдәләрен бозу -Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече.. 

5.6 КоАП РТ 

мәкаләсе 

Пассажирны йөртүдән баш тарту (Яшел 

Үзән муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

пассажирларга карата) 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, 

-Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең башкарма комитетының оештыру-

кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы белгече.. 

 

 

 

 

 

 

 


