
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

«12»   12   2019 г.                                                                 № 970                                                               

 

 

Административ хокук бозулар  

турында беркетмәләр  төзергә   

вәкаләтле вазыйфаи затлар   

исемлеге турында  

  

 

 Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 

Кодексы, Административ хокук бозулар турында Татарстан 

Республикасы кодексы, «Татарстан Республикасында муниципаль 

берәмлекләренең җирле үзидарә органнарына административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен бирү хакында” 30.07.2010 ел, №60-ТРЗ Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:  

1. Кушымта нигезендә Административ хокук бозулар турында 

Татарстан Республикасы Кодексының статьяларында каралган 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләргә.  

2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә  вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген 

билгеләү турында» 2018 елның 8 маендагы №309 карарын, әлеге 

карарга кертелгән барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән үз 

көчен югалткан дип танырга.  

3. Кадрлар секторы мөдиренә административ хокук бозулар 

турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле затларның вазыйфаи 

инструкцияләренә тиешле үзгәрешләр кертергә.  

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.  

5. Әлеге карар имза салынган көннән үз көченә керә.  

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
 

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 

тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
 

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 

тел.:  (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 



6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә 

алам.  

 

 

 

 
Ютазы муниципаль районы  

Башкарма комитеты  җитәкчесе  

вазифаларын башкаручы                                           С. П. Самонина          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З. М. Латыйпова  

2-67-71 

 

 

 

 

 

 

 



Ютазы муниципаль районы  

Башкарма комитеты  

карарына кушымта  

№_____  «____»__________ 2019 ел.  

 

Ютазы муниципаль районы территориясендә  үз компетенцияләре 

кысаларында Административ хокук бозулар турында Татарстан 

Республикасы кодексында каралган    

 административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге  

 

ТР 

Административ 

хокук бозулар 

турында 

кодексы 

(КоАП) 

статьялары  

Статьяның   

эчтәлеге  

Административ хокук 

бозулар турында 

беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле җирле үзидарә 

органнарының вазыйфаи 

затлары  

ТР КоАПның  

2.1 ст.   

 

Татарстан 

Республикасының 

телләр турында 

законын бозу  

(Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте органы, 

башка дәүләт органы, 

җирле үзидарә органы, 

предприятие, 

учреждение, башка 

оешма үз исеме 

турында һәм элмә 

тактада 

урнаштырылырга 

тиешле башка 

мәгълүматны 

күрсәткәндә телләр 

турында Татарстан 

Республикасы 

законнарын бозуга 

карата)  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

 

ТР КоАПның  

2. 8 ст.  

 

Составында этил 

спирты булган өйдә 

җитештерелгән 

продукцияне сату һәм 

(яки) сату 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы  



максатларында 

җитештерү  

ТР КоАПның  

2. 12 ст.  

 

Социаль ипотека 

системасында торак 

шартларын яхшыртуга 

мохтаҗлар сыйфатында 

гражданнарны исәпкә 

кую кагыйдәләрен һәм 

тәртибен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының оештыру 

бүлеге начальнигы  

ТР КоАПның  

2. 13 ст.  

 

Социаль наем 

шартнамәләре буенча 

бирелә торган торак 

урыннарына мохтаҗлар 

буларак гражданнарны 

исәпкә алу һәм исәпне 

алып бару тәртибен 

бозу 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының оештыру 

бүлеге начальнигы  

ТР КоАПның  

2. 14 ст.  

 

Татарстан 

Республикасы 

территориясендә 

тартмый торган тәмәке 

эшләнмәләрен күпләп 

һәм ваклап сатуны тыю 

кагыйдәсен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы,  

Ютазы муниципаль 

районы  Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы 

урынбасары  

 

ТР КоАПның  

2.14 ст.2 өлеше  

 

Коллегиаль органның 

террорчылыкны 

профилактикалау, 

минимальләштерү һәм 

(яки) аның чагылышы 

нәтиҗәләрен бетерү 

буенча карарын үтәмәү 

яки бозу 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының оештыру 

бүлеге начальнигы  

ТР КоАПның  

3.2 ст.  

 

Урам сәүдәсен 

оештыру тәртибен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы  

ТР КоАПның  

3.3 ст.  

 

Урам, квартал эчендә 

яктыртылышны карап 

тоту кагыйдәләрен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 



инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

ТР КоАПның  

3.4 ст.  

 

Җир асты 

коммуникацияләрен 

карап тоту 

кагыйдәләрен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге 

начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге баш 

белгече  

 

ТР КоАПның  

3.5 ст.  

 

Тышкы мәгълүматны 

урнаштыру тәртибен 

бозу 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура  һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге 

начальнигы,  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге баш 

белгече  

ТР КоАПның  

3.6 ст.  

 

ТР КоАП 3.17 

статьясында каралган 

очраклардан тыш, 

җирлекләр һәм шәһәр 

округлары 

территорияләрен 

төзекләндерү буенча 

муниципаль 

кагыйдәләрне бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы ,  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

ТР КоАПның  

3.7 ст.  

 

Этләрне урамда йөртү 

тәртибен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 



инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы , 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

ТР КоАПның  

3.8 ст.  

 

Төнге вакытта 

гражданнарның 

тынычлыгын һәм 

тынлыкны бозу 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

ТР КоАПның  

3.10 ст.  

 

Татарстан 

Республикасы 

территориясендә су 

объектларында 

кешеләр тормышын 

саклау кагыйдәләрен 

бозу (гражданнарга 

карата)  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы , 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

ТР КоАПның  

3.11 ст.  

 

Балалар сәламәтлегенә 

һәм аларның үсешенә 

зыян китерүне кисәтү 

чараларын тәэмин 

итүгә карата 

таләпләрне үтәмәү  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының опека һәм 

попечительлек 

органнары баш белгече  

Балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау 

буенча комиссиянең баш 

белгече  

ТР КоАПның  

3.14 ст  

 

Мәдәни-тамаша 

чараларында булган 

вакытта җәмәгать 

тәртибен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының оештыру 

бүлеге начальнигы  



ТР КоАПның  

3.15 ст.  

 

Җәмәгать  урыннарында 

гражданнарга бәйләнү  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының оештыру 

бүлеге начальнигы  

ТР КоАПның  

3.16 ст.  

 

Түләүле муниципаль 

парковкада транспорт 

чараларын 

урнаштырган өчен 

түләмәү  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

ТР КоАПның  

3.17 ст.  

 

Транспорт чараларын 

яшелләндерелгән 

территорияләрдә,  

балалар һәм спорт 

мәйданчыкларында, 

хайваннарны урамда 

йөртү өчен 

мәйданчыкларда,  

шулай ук йорт яны 

территориясендә 

урнашкан хуҗалык 

мәйданчыкларында 

урнаштыру 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма  

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге баш белгече  

ТР КоАПның  

4.4 ст.  

 

Муниципаль милектә 

булган торак булмаган 

фонд объекты белән эш 

итү һәм әлеге объектны 

куллану тәртибен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге 

начальнигы,  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге баш 

белгече  

ТР КоАПның  

5.1 ст.  

 

Транспортта билетсыз 

йөрү 

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 



районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы 

урынбасары  

ТР КоАПның  

5.2 ст.  

 

Багаж  ташу 

кагыйдәләрен бозу  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы 

урынбасары  

ТР КоАПның  

5. 6. ст.  

 

Пассажирны йөртүдән  

баш тарту (тиешле 

муниципаль 

берәмлекләр 

территорияләрендә 

гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль 

пассажирлар йөртү 

мөнәсәбәтендә)  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы  

Ютазы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

территориаль үсеш 

бүлеге начальнигы 

урынбасары  

 
 


