
 ИСПОЛКОМ АПАСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422350, пгт. Апастово, улица Советская, д.2 

 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
422350, штп. Апас, Советская урамы, 2 йорт 

тел.: (84376) 2-13-52, факс: 2-19-27,  e-mail: apast@tatar.ru, http://apastovo.tatarstan.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 185 от 10.07.2019 
 

 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

2007 елның 1 августы № 121 

"Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының хокук бозуларны 

профилактикалау буенча ведомствоара комиссиясе турында" 

 

"Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезләре 

турында" 2016 елның 23 июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль законга, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы территориясендә 

коралның, сугыш кирәк-яракларының, коралга патроннар, шартлаткыч җайланмаларның 

һәм шартлаткыч матдәләрнең законсыз әйләнешен кисәтү чаралары турында" 1995 елның 

5 августындагы 545 номерлы карарына таянып, Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

"Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының хокук бозуларны 

профилактикалау буенча ведомствоара комиссиясе турында" 2007 елның 1 августындагы 

121 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

Кушытада  

1.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының хокук бозуларны 

профилактикалау буенча ведомствоара комиссиясе Апас муниципаль районы 

территориясендә хокук бозуларны профилактикалау чараларын гамәлгә ашырганда хокук 

бозуларны профилактикалау субъектларының һәм аларның вазыйфаи затларының, шулай 

ук хокук бозуларны профилактикалауда катнашучы затларның килештерелгән гамәлләрен 

тәэмин итү өчен оештырылган хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә муниципаль 

координация органы булып тора.»; 

түбәндәге эчтәлекле 3.6 пунктын өстәргә: 

3.6.Законсыз сакланучы яки табылган корал, сугыш кирәк-яраклары, коралга 

патроннар, шартлаткыч җайланмалар һәм шартлаткыч матдәләр өчен түләүне гамәлгә 

ашыру өчен гаризалар һәм документлар карау, хокук бозуларны профилактикалау 

өлкәсендә муниципаль координация органы беркетү һәм бәяләмә бирү. 

Комиссия  бәяләмәсе "Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге" дәүләт бюджет учреждениесеннән яисә аның 

филиалларыннан кергән документлар нигезендә рәсмиләштерелә. 



Комиссия эшенә Россия Федерациясе Милли гвардиясе гаскәрләренең федераль 

хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең лицензия рөхсәт эше белгечләре 

җәлеп ителә (килешү буенча).». 

 

2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының хокук бозуларны 

профилактикалау буенча ведомствоара комиссиясе - законсыз сакланучы яки табылган 

коралны, сугыш кирәк-яракларын, коралга патроннарны, шартлаткыч җайланмаларны һәм 

шартлаткыч матдәләрне кабул итү эшен оештыру турындагы Нигезләмә (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 1995 елның 5 августындагы 545 номерлы 

карары) нигезендә хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә муниципаль координация 

органы эшен оештырырга. 

 

3.Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга 

һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны территориаль үсеш җитәкчесе 

урынбасары Ш.Ш. Гаффаровка йөкләргә. 

 

 

Җитәкчесе                                                                       А. Н. Гыйбадуллин 

   
 


