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Балык Бистәсе муниципаль районы 

башлыгының 2013 елның 19 декабрендәге 

132пг номерлы «Административ хокук 

бозулар турында беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге 

турында " карарына үзгәрешләр кертү 

турында» 

 

Муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү 

максатларында, Административ хокук бозулар турында 2006 елның 19 

декабрендәге 80-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендә КАРАР 

БИРӘМ 

1. Балык Бистәсе муниципаль районы Башлыгының «административ хокук 

бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге 

турында» 2013 елның 19 декабрендәге 132пг номерлы карарына (Балык Бистәсе 

муниципаль районы башлыгының 2015 елның 15 июлендәге 87пг номерлы, 2016 

елның 24 августындагы 110пг номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1 пунктта «статьяларда каралган "сүзләрен 2.4 - 2.7, 2.12, 2.13, 4.4» 

статьяларда каралган" сүзләрен алмаштырырга 2.4 - 2.7, 2.12, 2.13, 4.4, 2.15 

статьяның 2 өлеше»; 

          1.2) карар кушымтаcы яңа редакциядә бәян ителә (кушымта итеп бирелә). 

           2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге 

веб-адрес буенча урнаштырырга була: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» 

Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталында " Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

        3. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта 

калдырам. 
 

Татарстан Республикасы   

Балык  Бистәсе муниципаль район  

Башлыгы                                                                                                 И.Р. Таҗетдинов           
 
 
 



 
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башлыгының 

19.12.2013 №132пг карарына кушымта 

(карар редакциясендә Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы башлыгы, 13.06.2019 ел, № 103 

пг) 

 

Үз компетенциясе чикләрендә каралган административ хокук бозулар 

турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге 

статьяларда 2.4 - 2.7, 2.12, 2.13, 4.4, 2.15 статьясындагы 2 өлеше 

административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексының  

 

I. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексының 2.4 

– 2.7 статьяларында каралган административ хокук бозулар турында беркетмәләр 

төзергә вәкаләтле вазыйфаи зат 

 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советы 

Аппаратының юридик бүлеге башлыгы; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советы 

Аппаратының юридик бүлеге башлыгы урынбасары. 

 

II. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексының 

2.12, 2.13 статьяларында, 2.15 статьясындагы 2 өлешендә каралган административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы башлыгы 

урынбасары; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы башлыгының 

коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча ярдәмчесе. 

 

III. Кодексның 4.4 статьясында каралган административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына 

үзгәрешләр кертү хакында 

-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Милек һәм 

җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе; 

-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Милек һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре бүлеге начальнигы. 
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