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Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

«Административ хокук бозулар 

турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү 

турында» 2014 елның 9 сентябрендәге 

161пи номерлы карарына үзгәрешләр 

кертү хакында  
 

2010 елның 30 июленнән 60-ТРЗ номерлы «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 Законы, 2018 елның 19 мартында 14-ТРЗ номерлы 

«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» Татарстан Республикасы Законы, 

Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы нигезендә 

КАРАР БИРӘМ:  

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында» 2014 елның 9 

сентябрендәге 161пи номерлы карарына (Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 15.07.2015 ел, №195пи, 

17.08.2016 ел, №133пи, 18.10.2017 ел, №226пи, 17.04.2018 ел, №72пи карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1.) 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексының 

2.1 статьясында каралган беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

(Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органы, башка дәүләт органы, 

җирле үзидарә органы, предприятие, учреждение, бүтән оешма үз исеме 



турында элмә тактасы һәм мәгълүмат урнаштырылырга тиешле башка 

мәгълүматлар күрсәткәндә Татарстан Республикасы телләр турында 

законнарын бозуга карата)  

 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе җитәкчесе 

урынбасары (укыту-методик эш буенча); 

 - Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең милли 

мәгариф буенча методисты;  

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе; 

 - Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе урынбасары.» 

1.2) карарга кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 

бирелә). 

 2. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан (халыкка игълан ителгәннән) 

соң үз көченә керә дип билгеләргә.  

 3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында " Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге 

адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.  

 

Җитәкче                                                                                       Р.Л. Исланов 
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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 елның 9 сентябре, 

161пи номерлы  карарына кушымта 

(Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2010 елның 22 октябре, 

296пи номерлы карар редакциясендә) 

 

Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексының 

2.1 (Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органы, башка дәүләт органы, 

җирле үзидарә органы, предприятие, учреждение, башка оешма элмә 

такталарында үз исеме һәм мәгълүмат урнаштырылырга тиешле башка төр 

оешма турында мәгълүмат урнаштырганда Татарстан Республикасы телләр 

турында законнарын бозуга карата) , 2.6, 2.8, 2.14, 3.2 - 3.8, 3.10(гражданнарга 

карата),  3.11, 3.14-3.17, 5.1, 5.2, 5.6  статьяларында ( Татарстан Республикасы 

Кодексының Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль йөртүләргә карата 

административ хокук бозулар турында)  үз компетенциясе чикләрендә булган 

административ хокук бозуларга каршы беркетмәләр төзергә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар ИСЕМЛЕГЕ 

 

I. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы 

Кодексының  2.1 статьясында каралган административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар (Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органы, башка дәүләт органы, җирле үзидарә органы, 

предприятие, учреждение, башка оешма элмә такталарында үз исеме һәм 

мәгълүмат урнаштырылырга тиешле башка төр оешма турында мәгълүмат 

урнаштырганда Татарстан Республикасы телләр турында законнарын бозуга 

карата)  

 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе җитәкчесе 

урынбасары (укыту-методик эш буенча); 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең милли 

мәгариф буенча методисты; 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе.» 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе урынбасары.» 

  

II. Татарстан  Республикасы Кодексының 2.6, 2.8, 2.14, 3.2, 3.16, 5.1, 5.2, 

5.6 статьяларында каралган административ хокук бозулар турында беркетмәләр 



төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

йөртүләргә карата административ хокук бозулар турында) 

  

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге җитәкчесе; 

 - Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге җитәкчесе урынбасары. 

 

III. Татарстан  Республикасы  Кодексының 2.6, 3.3-3.7, 3.10 (гражданнарга 

карата), 3.16 статьяларында каралган, административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар  

 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе;  

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе урынбасары.  

 

IV. Татарстан  Республикасы  Кодексының 3.8, 3.11, 3.14, 3.15  

статьяларында каралган, административ хокук бозулар турында беркетмәләр 

төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар  

 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җәмәгать тәртибен саклау пунктлары эшчәнлеген тәэмин итү 

секторының әйдәүче белгече» (балигъ булмаганнар арасында гаилә иминлеге 

һәм хокук бозуларны профилактика буенча инспектор) 

 

V. Татарстан Республикасы Кодексының 3.17 статьясында каралган 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар  

 

         - Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе;  

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак – коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесе урынбасары;  

          - Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге җитәкчесе урынбасары. 

 

 

 

 

 

 


