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2020 елда хөкем ителгәннәрнең җәзасын 
үтәү өчен мәҗбүри эш төрләрен һәм 
объектларның төрләрен билгеләү турында 
 
 
 РФ Җинаять кодексы нигезендә, җинаять-үтәтү кодексының 25 маддәсе, 1 
өлеше, 49 маддәсе 1 өлеше нигезендә, хөкем ителгәннәрнең Богдашкино авыл 
җирлеге территориясендә, җәзаларын үтәгәндә, шулай ук мәҗбүри эшләр 
рәвешендә административ җәза билгеләнгән затларны төзәтү, аларда нормаларга, 
җәмгыять кагыйдәләренә, иҗтимагый-файдалы хезмәткә карата ихтирамлы 
мөнәсәбәт формалаштыру максатыннан, Богдашкино авыл җирлеге башкарма 
комитеты 

КАРАР ИТТЕ: 
 

1. Җинаять-башкарма инспекциясе белән килешенеп, Богдашкино авыл җирлеге 
территориясе чикләрендә: Рус Богдашкиносы  авылы торак пунктында 
мәҗбүри эшләрнең башкару урыннарын билгеләргә. 

2. Түбәндәге мәҗбүри эш төрләрен билгеләргә: торак пунктларны төзекләндерү 
һәм яшелләндерү, зиратларны төзекләндерү, чүп үләннәрен чабу, җирлек 
эчендәге юллар һәм буаларны кисү, елга – чишмәләр территорияләрен 
санитар чистарту, авыл эчендәге юлларны һәм башка тышкы төзекләндерү 
объектларын төзекләндерү. 

3. Әлеге карарны Россия Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстан 
Республикасы буенча идарәсенең Нурлат районы буенча филиалы белән 
берлектә, Богдашкино авыл җирлеге территориясендә яшәүче һәм төзәтү 
эшләренә хөкем ителгән затларга карата суд карарлары үтәлешен тәэмин итү 
өчен җибәрергә. 

4. Әлеге карарны мәгълүмат стендларында, җәмәгать урыннарында, шул 
исәптән Нурлат муниципаль районының рәсми сайтында «Богдашкино авыл 
җирлеге» бүлегендә игълан итәргә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам. 
 
 
Татарстан Республикасы 
 Нурлат муниципаль районы 
 Заречный авыл җирлеге 
 Башкарма комитеты җитәкчесе                                                    А.Л. Михайлова 
 
 



Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Богдашкино авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2019 елның 24 декабрендәге 17 номерлы карарына 

Килештерү кәгазе 
 

«2020 елга мәҗбүри яки төзәтү эшләре төрләрен һәм 2020 елга төзәтү эшләре 
рәвешендә административ җәза бирелә торган оешмалар исемлеген билгеләү 

турында» 
                                 (документның исеме һәм атамасы) 
 
«КИЛЕШЕНДЕ» 
 
Татарстан Республикасы 
 Нурлат муниципаль районы 
 Богдашкино авыл җирлеге 
 Башкарма комитеты җитәк                                                     А.Л. Михайлова 
 
 
 
 
 
«КИЛЕШЕНДЕ» 
 
Татарстан Республикасы буенча 
 Россия ҖҮФХИ ФКУнең 
 Нурлат муниципальара филиалы начальнигы 
эчке хезмәт майоры                                                            Р.Ф. Хәмидуллин 
                            
 
 


