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             КАРАР                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
             30.04.2019                                                                             № 592 
 
 

Биектау муниципаль районы территориясендә административ хокук бозулар 

турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү 

турында 

 

       

 “Админстратив хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексына 

үзгәрешләр кертү турында” 2018 ел, 19 нчы март, 14-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законын һәм “Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 

җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр 

төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында” Татарстан 

Республикасы Законының 1 статьясын үтәү максатыннан, Биектау муниципаль 

районы башкарма комитеты, КАРАР БИРӘ: 

 

1. Админстратив хокук бозулар турында Кодексның 2.1, 2.4-2.8, 2.12-2.15, 3.2-

3.8, 3.10, 3.11, 3.14–3.17, 4.4, 5.1, 5.2, 5.6  статьялары белән күздә тотылган, Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы территориясендә административ хокук 

бозулар турында үз компетенцияләре кысаларында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затларның теркәлгән исемлеген билгеләргә (кушымта). 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы  Биектау муниципаль районы  рәсми 

сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә урнаштырырга.  

3. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының “Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында”, 2016 ел, 31 нче октябрь, 2176 

номерлы  карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесе 

урынбасары Афанасьев А.П. ка йөкләргә.  

 

Биектау муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                        Д.Ф.Шәйдуллин 

mailto:biektau@tatar.ru


 
 

Кушымта 

Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына  

30.04.2019 № 592 
 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы территориясендә 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеге 

 

N  Административ хокук бозулар турында 

Татарстан Республикасы Кодексы 

статьялары исемлеге (алга таба – ТР 

КоАП) 

Вазыйфаи затлар исемлеге 

1  ТР КоАПның 2.1 статьясы   

 Татарстан Республикасы телләре 

турындагы законнарны бозу. 

- Башкарма комитет эшләре белән 

идарә итүче; 

 - “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

2  ТР КоАПның 2.4 статьясы   

Татарстан Республикасы дәүләт 

символларына карата законсыз 

гамәлләр кылу. 

- Советның оештыру бүлеге 

начальнигы (килешү буенча);  

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

3  ТР КоАПның 2.5 статьясы   

Татарстан Республикасы дәүләт 

бүләкләрен законсыз ясау һәм йөртү. 

- Советның оештыру бүлеге 

начальнигы (килешү буенча);  

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 
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4  ТР КоАПның 2.6 статьясы   

Җирле үзидарә органнары муниципаль 

хокукый актларын үтәмәү. 

- Башкарма комитет эшләре белән 

идарә итүче; 

- Советның баш белгеч-юристы 

(килешү буенча); 

- Советның оештыру бүлеге 

начальнигы (килешү буенча);  

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

 

5  ТР КоАПның 2.7 статьясы   

Муниципаль берәмлекләрнең рәсми 

символларын куллану тәртибен бозу. 

- Советның оештыру бүлеге 

начальнигы (килешү буенча);  

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

6  ТР КоАПның 2.8 статьясы   

Өй шартларында җитештерелгән 

составында этил спирты булган 

продукцияне сату һәм (яки) акчага 

әйләндерү. 

- Башкарма комитет җитәкчесенең 

икътисад буенча урынбасары; 

- Башкарма комитетның икътисад 

бүлеге начальнигы, белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

7  ТР КоАПның 2.12 статьясы 

Гражданнарны социаль ипотека 

системасында торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә 

кую кагыйдәләрен һәм тәртибен  бозу. 

 

- Биектау муниципаль районы 

Советының ришвәткә каршы тору 

мәсьәләләре буенча Башлык ярдәмчесе 

(килешү буенча); 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 
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МКУ әйдәп баручы белгече. 

8  ТР КоАПның 2.13 статьясы   

Социаль найм шартнамәләре буенча 

гражданнарны торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗлар сыйфатында 

исәбен алып бару һәм исәпкә кабул итү 

тәртибен бозу. 

- Биектау муниципаль районы 

Советының ришвәткә каршы тору 

мәсьәләләре буенча Башлык ярдәмчесе 

(килешү буенча); 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

9  ТР КоАПның 2.14 статьясы   

Тартмый торган тәмәке әйберләре 

белән Татарстан Республикасы 

территориясендә күпләп һәм ваклап 

сәүдә итүне тыюны бозу. 

- Башкарма комитет җитәкчесенең 

икътисад буенча урынбасары; 

- Башкарма комитетның икътисад 

бүлеге начальнигы, белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

10  ТР КоАПның 2.15 статьясы   

Терроризмны профилактикалау, шулай 

ук аның нәтиҗәләрен 

минимальләштерү һәм (яки) бетерү 

буенча коллегиаль орган карарын 

үтәмәү яки бозу. 

- Террорчылыкка каршы тору 

комиссиясе сәркатибе; 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

11  ТР КоАПның 3.2 статьясы   

Урамда сату итүне оештыру тәртибен 

бозу. 

- Башкарма комитетның икътисад 

бүлеге начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 
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12  ТР КоАПның 3.3 статьясы   

Җир асты коммуникацияләрен карап 

тоту кагыйдәләрен бозу. 

- Башкарма комитет җитәкчесенең 

төзелеш, архитектура һәм ТКХ буенча 

урынбасары; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

13  ТР КоАПның 3.4 статьясы   

Урам, квартал эчендәге урам утларын 

карап тоту кагыйдәләрен бозу. 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

14  ТР КоАПның 3.5 статьясы   

Тышкы мәгълүматны урнаштыру 

тәртибен бозу. 

 - Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

15  ТР КоАПның 3.6 статьясы   

Җирлек һәм шәһәр округлары 

территорияләрен төзекләндерүнең 

муниципаль кагыйдәләрен бозу,  әлеге 

Кодексның 3.17 статьясы белән 

каралган очраклардан, калдыклар 

белән эш итүнең муниципаль 

кагыйдәләреннән кала. 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

16  ТР КоАПның 3.7 статьясы   

Этләрне йөртү тәртибен бозу. 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7


 
 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

17  ТР КоАПның 3.8 статьясы   

Төнге вакытта гражданнарның 

тынычлыгын һәм тынлыкны бозу. 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

18  ТР КоАПның 3.10 статьясы   

ТР территориясендәге су 

объектларында тормышны саклау 

кагыйдәләрен бозу. 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

19  ТР КоАПның 3.11 статьясы   

Балаларның сәламәтлегенә һәм 

аларның үсешенә зыян китерүне кисәтү 

чараларын тәэмин итүгә таләпләрне 

бозу. 

- Опека һәм попечительлек буенча 

бүлек начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

20  ТР КоАПның 3.14 статьясы   

Мәдәни-күңел ачу чараларында 

булганда җәмәгать тәртибен бозу. 

- Башкарма комитетның мәдәният 

бүлеге начальнигы; 

-  “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

21  ТР КоАПның 3.15 статьясы   

Җәмәгать урыннарында гражданнарга 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 
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бәйләнү. начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

22  ТР КоАПның 3.16 статьясы   

Түләүле муниципаль машина кую 

урынында (парковка урыннары) 

транспорт чараларын куйган өчен 

түләмәү. 

- Башкарма комитет җитәкчесенең 

төзелеш, архитектура һәм ТКХ буенча 

урынбасары; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

23  ТР КоАПның 3.17 статьясы   

Торак пунктларының яшелләндерелгән 

территорияләре чикләрендә 

(газоннарны, чәчәклекләрне һәм 

чирәмле үсемлекләр булган башка 

территорияләрне кертеп), балалар һәм 

спорт мәйданчыкларында, 

хайваннарны йөртү өчен 

мәйданчыкларда, шулай ук өй яны 

территориясендә урнашкан хуҗалык 

мәйданчыкларында транспорт 

чараларын кую. 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

  

24  ТР КоАПның 4.4 статьясы   

Муниципаль милектә булган торак 

булмаган фонд объекты белән идарә 

итү тәртибен бозу, һәм әлеге объектны 

куллану. 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- Милек һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы рәисе;  

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

 

25  ТР КоАПның 5.1 статьясы   - Башкарма комитетның төзелеш, 
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Билетсыз йөрү. архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

 

26  ТР КоАПның 5.2 статьясы   

Багаж ташу кагыйдәләрен бозу.  

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

 

27  ТР КоАПның 5.6 статьясы   

Пассажирны йөртүдән баш тарту 

(билгеле муниципаль берәмлек 

территорияләрендә тормышка 

ашырыла торган муниципаль 

йөртүләргә карата). 

- Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ начальнигы; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ баш белгече; 

- “Административ-техник инспекция” 

МКУ әйдәп баручы белгече. 

 

 

kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7

