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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 берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген 

билгеләү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында" 

30.07.2010 елдагы 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, карар 

бирәм:   

1. Кушымта нигезендә Административ хокук бозулар турында Татарстан 

Республикасы Кодексының статьяларында каралган административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләргә. 

2. Кадрлар секторы мөдиренә административ хокук бозулар турында беркетмәләр 

төзергә вәкаләтле затларның вазыйфаи инструкцияләренә тиешле үзгәрешләр кертергә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карар имза салынган көннән үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

 

Ютазы муниципаль районы  

Башлыгы урынбасары                           З. М. Әгълиева 

 

 
З. М. Латыйпова 

2-67-71 

 

 

 



Ютазы муниципаль районы Башлыгы  

карарына  Кушымта 

 №  84  2009 елның "10 "  декабреннән  

 

Ютазы муниципаль районы территориясендә  үз компетенцияләре кысаларында 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексында,  Административ 

хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексында  каралган административ 

хокук бозулар турында  Ютазы муниципаль районы территориясендә  беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге 

 

Административ хокук 

бозулар турында ТР 

Кодексы статьялары 

Статьяның   

эчтәлеге  

Административ хокук бозулар 

турында беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле җирле үзидарә 

органнарының вазыйфаи затлары 

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 2.4 ст. 

 

Татарстан Республикасы 

дәүләт символларына карата 

законсыз гамәлләр 

Ютазы муниципаль районы 

башлыгының коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 2.5 ст. 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бүләкләрен законсыз 

әзерләү яки йөртү 

Ютазы муниципаль районы 

башлыгының коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 2.6 ст. 

Җирле үзидарә 

органнарының муниципаль-

хокукый актларын үтәмәү 

Ютазы муниципаль районы 

башлыгының коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 2.7 ст. 

Муниципаль берәмлекләрнең 

рәсми символларын куллану 

тәртибен бозу 

Ютазы муниципаль районы 

башлыгының коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе  

 

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 2.8 ст. 

Составында этил спирты 

булган өйдә җитештерелгән 

продукцияне сату һәм (яки) 

сату максатларында 

җитештерү 

Ютазы муниципаль районы 

Советының җирлекләр белән 

эшләү бүлеге начальнигы 

 Ютазы муниципаль районы 

Советының авыл җирлекләре 

белән эшләү бүлеге баш белгече 

  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 2.12 ст. 

Социаль ипотека 

системасында торак 

шартларын яхшыртуга 

мохтаҗлар сыйфатында 

гражданнарны исәпкә кую 

кагыйдәләрен һәм тәртибен 

бозу 

Ютазы муниципаль районы 

башлыгының коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе  

ТР Административ Социаль наем шартнамәләре Ютазы муниципаль районы 



хокук бозулар турында 

кодексының 2. 13 ст. 

 

буенча бирелә торган торак 

урыннарына мохтаҗлар 

буларак гражданнарны 

исәпкә алу һәм  исәпне алып 

бару тәртибен бозу 

башлыгының коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе  

 

.  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 2 бүлеге 

2.15 ст. 

Коллегиаль органның 

террорчылыкны 

профилактикалау, 

минимальләштерү һәм (яки) 

аның чагылышы нәтиҗәләрен 

бетерү буенча карарын 

үтәмәү яки бозу 

Ютазы муниципаль районы 

башлыгының коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе  

  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 3.6 ст. 

ТР Административ хокук 

бозулар турында кодексының 

3.17 статьясында каралган 

очраклардан тыш, җирлекләр 

һәм шәһәр округлары 

территорияләрен 

төзекләндерү буенча 

муниципаль кагыйдәләрне 

бозу 

Ютазы муниципаль районы 

Советының җирлекләр белән 

эшләү бүлеге начальнигы 

  

Ютазы муниципаль районы 

Советының авыл җирлекләре 

белән эшләү бүлеге баш белгече 

  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 3.14 ст. 

Мәдәни-тамаша чараларында 

булган вакытта җәмәгать 

тәртибен бозу 

Ютазы муниципаль районы 

Советының оештыру бүлеге 

начальнигы  

 

  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 3.15 ст. 

Җәмәгать урыннарында 

гражданнарга бәйләнү 

Ютазы муниципаль районы 

Советының җирлекләр белән 

эшләү бүлеге начальнигы 

Ютазы муниципаль районы 

Советының авыл җирлекләре 

белән эшләү бүлеге баш белгече 

  

ТР Административ 

хокук бозулар турында 

кодексының 3.16 ст. 

Түләүле муниципаль 

парковкада транспорт 

чараларын урнаштырган өчен 

түләмәү 

Ютазы муниципаль районы 

Советының җирлекләр белән 

эшләү бүлеге начальнигы 

Ютазы муниципаль районы 

Советының авыл җирлекләре 

белән эшләү бүлеге баш белгече 

 

     


