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Татарстан Республикасының 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә 

административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

исемлеге турында яңа редакциядә 

 

«Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы 

кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 13 ноябрендәге 83-3PT 

номерлы Татарстан Республикасы Законын үтәү йөзеннән, "Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты, 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар исемлеген (Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органын, башка дәүләт органын, җирле үзидарә органын, предприятиене, 

учреждениеләрне, учреждениене, үзенең исеме турында белешмәләр чыгарырга 

тиешле башка оешманы күрсәткәндә) 2.6 - 2.6, 3.14, 3.1, 5.2, 3.7, 3.10 

(гражданнарга карата Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органын, 

башка дәүләт органын, җирле үзидарә органын, предприятиене, 

учреждениеләрне, башка оешманы чыгарганда, үз атамасы турында 

белешмәләр урнаштырылырга тиешле башка оешманы), 2.4, 2.4, 2.5, 2.12 - 2.14, 

3.5, 3.7, 3.10, (гражданнарга карата) 2.1, 3.16, 3.16, 3.16, 3.16, 3.6 (гражданнарга 

карата, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыра торган территориядә 

пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында Татарстан 

Республикасы кодексының яңа редакциясендә) расларга. 

2. Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле 

затларның вазыйфаи инструкцияләренә кушымта нигезендә үзгәрешләр 

кертергә. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 «ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



.Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

түбәндәге адрес буенча урнаштырырга. 

4. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма 

комитетының 2018 елның 16 маендагы 619 номерлы «Татарстан 

Республикасының «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге турында» карарын үз көчен югалткан дип 

танырга 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 
 

 

Җитәкче   З.Г. Михайлова 
 

И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 

2020 елның 20" гыйнварында кабул ителгән  

47нче карары белән расланган 

 

 

 

 

Үз компетенциясе кысаларында  
административ хокук бозулар турында статьяларда каралган беркетмәләр 
төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге 2.6 - 2.8, 3.6, 3.8, 3.11, 3.14, 
3.15, 5.1, 5.2, шулай ук 2.1 (Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органы, башка дәүләт органы, җирле үзидарә органы, предприятие, 
учреждение, башка оешма турында үз исеме һәм элмә тактасында 

урнаштырылырга тиешле бүтән мәгълүматны тапшырганда телләр турында 
Татарстан Республикасы законнарын бозуга карата) 2.1 (статьяда 

күрсәтелгән очракта) статьяларда (Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органы, башка дәүләт органы, җирле үзидарә органы, 

предприятие, учреждение, башка оешма) үз исеме һәм  2.4, 2.5, 2.12 - 2.14, 
2.16, 3.2 - 3.5. 3.7, 3.10. (гражданнарга карата), 3.16, 3.17, 4.4, 5.6  

 
«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә гамәлгә ашырыла торган административ хокук бозулар 
турында 

ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.1 

маддәсе Телләр турында 

Татарстан Республикасы 

законнарын бозу 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

тәртип саклау җәмәгать пункты белгечләре 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.4 

маддәсе Татарстан 

Республикасы дәүләт 

символларына карата 

законсыз гамәлләр 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

тәртип саклау җәмәгать пункты белгечләре 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.5 

маддәсе Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бүләкләрен законсыз 

әзерләү яисә тагып йөрү 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

тәртип саклау җәмәгать пункты белгечләре 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.6 

маддәсе Җирле үзидарә 

органнарының муниципаль 

хокукый актларын үтәмәү 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

тәртип саклау җәмәгать пункты белгечләре 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 



ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль башлыгы 

 

 «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең 

«АрхГрадСтройКонтроль» административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

баш белгече 

Лениногорск муниципаль районы 

«АрхГрадСтройКонтроль» муниципаль 

берәмлегенең административ-техник 

инспекциясе һәм муниципаль контроль 

әйдәүче белгече 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Советы аппаратының юридик бүлеге белгече 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.7 

маддәсе Муниципаль 

берәмлекләрнең рәсми 

символларыннан 

файдалану тәртибен бозу 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

Татарстан Республикасы «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Советы аппаратының юридик бүлеге белгече  

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.8 

маддәсе Этил спирты 

булган өй продукциясе 

сату һәм (яисә) сату 

максатларында җитештерү 

 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.12 

маддәсе 

 Социаль ипотека 

системасында торак 

шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ буларак 

гражданнарны исәпкә кую 

кагыйдәләрен һәм тәртибен 

бозу 

 ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.13 

нче маддәсе  

Социаль наем 

Лениногорск муниципаль районы 

башлыгының коррупциягә каршы көрәш 

мәсьәләләре буенча ярдәмчесе; 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Советы аппаратының юридик бүлеге белгече 



ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

шартнамәләре буенча 

бирелә торган торак 

урыннарга мохтаҗлар 

буларак гражданнарны 

исәпкә алу һәм исәпкә алу 

тәртибен бозу 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.14 

маддәсе Татарстан 

Республикасы 

территориясендә күпләп 

һәм ваклап сату тәмәке 

булмаган әйберләр белән 

сәүдә итүне тыюны бозу 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.2 

маддәсе Урам сәүдәсен 

оештыру тәртибен бозу 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль бүлеге башлыгы 

 

АрхГрадСтройКонтроль» административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

баш белгече  

 

Лениногорск муниципаль районы 

«АрхГрадСтройКонтроль» муниципаль 

берәмлегенең административ-техник 

инспекциясе һәм муниципаль контроль 

әйдәүче белгече 

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.3 

маддәсе Җир асты 

коммуникацияләрен тоту 

кагыйдәләрен бозу 

«Лениногорск муниципаль районы» 

Башкарма комитетының архитектура һәм 

шәһәр төзелеше бүлеге башлыгы 

 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең 



ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль бүлеге башлыгы 

 

АрхГрадСтройКонтроль» административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

баш белгече 

 

 

Лениногорск муниципаль районы 

«АрхГрадСтройКонтроль» муниципаль 

берәмлегенең административ-техник 

инспекциясе һәм муниципаль контроль 

әйдәүче белгече 

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.4 

маддәсе Урамнарны, 

квартал эчендәге 

яктыртуны тоту 

кагыйдәләрен бозу 

«Лениногорск муниципаль районы» 

Башкарма комитетының архитектура һәм 

шәһәр төзелеше бүлеге башлыгы 

 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль бүлеге башлыгы 

 

-«АрхГрадСтройКонтроль» административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

баш белгече» 

 

Лениногорск муниципаль районы 

«АрхГрадСтройКонтроль» муниципаль 

берәмлегенең административ-техник 

инспекциясе һәм муниципаль контроль 

әйдәүче белгече 

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.5 

маддәсе Тышкы 

мәгълүматны урнаштыру 

тәртибен бозу 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

«Лениногорск муниципаль районы» 



ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

муниципаль берәмлегенең 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль бүлеге башлыгы 

 

 

-«АрхГрадСтройКонтроль» административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

баш белгече 

 

Лениногорск муниципаль районы 

«АрхГрадСтройКонтроль» муниципаль 

берәмлегенең административ-техник 

инспекциясе һәм муниципаль контроль 

әйдәүче белгече 

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.6 

маддәсе Җирлекләр һәм 

шәһәр округлары 

территорияләрен 

төзекләндерү буенча 

муниципаль кагыйдәләрне, 

калдыклар белән эш итүнең 

муниципаль кагыйдәләрен 

бозу 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге башлыгы 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль бүлеге башлыгы 

 

-«АрхГрадСтройКонтроль» административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

баш белгече 

 

Лениногорск муниципаль районы 

«АрхГрадСтройКонтроль» муниципаль 

берәмлегенең административ-техник 

инспекциясе һәм муниципаль контроль 

әйдәүче белгече 

 

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.7 

маддәсе Этләрне урамда 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  



ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

йөрү тәртибен бозу  

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль бүлеге башлыгы  

 

-«АрхГрадСтройКонтроль» административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

баш белгече» 

 

Лениногорск муниципаль районы 

«АрхГрадСтройКонтроль» муниципаль 

берәмлегенең административ-техник 

инспекциясе һәм муниципаль контроль 

әйдәүче белгече 

 

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.8 

маддәсе Төнлә 

гражданнарның 

тынычлыгын һәм 

тынлыкны бозу 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.10 

маддәсе (гражданнарга 

карата) Татарстан 

Республикасы 

территориясендә су 

объектларында кешеләрнең 

гомерен саклау 

кагыйдәләрен бозу 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.11 

маддәсе Балаларның 

сәламәтлегенә һәм аларның 

үсешенә зыян китерүне 

кисәтү чараларын тәэмин 

итүгә карата таләпләрне 

үтәмәү 

Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре  

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.14 

маддәсе Мәдәни-тамаша 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының мәдәният идарәсе башлыгы 

 



ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

чараларында булганда 

җәмәгать тәртибен бозу 

«Лениногорск муниципаль районы» 

Башкарма комитетының тәртип саклау буенча 

җәмәгать пункты белгече 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.15 

маддәсе Җәмәгать 

урыннарында 

гражданнарга бәйләнү 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының тәртип саклау буенча җәмәгать 

пункты белгечләре 

 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.16 

маддәсе 

 Түләүле муниципаль 

парковкада (парковка 

урыннарында) транспорт 

чараларын урнаштырган 

өчен түләмәү 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының тәртип саклау буенча җәмәгать 

пункты белгечләре 

 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының эшләр идарәчесе 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 3.17 

маддәсе 

Транспорт чараларын 

яшелләндерелгән 

территорияләрдә, 

балалар һәм спорт 

мәйданчыкларында, 

хайваннарны урамда 

йөртү өчен 

мәйданчыкларда, шулай 

ук йорт яны 

территориясендә 

урнашкан хуҗалык 

мәйданчыкларында 

урнаштыру 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының тәртип саклау буенча җәмәгать 

пункты белгечләре 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең административ-

техник инспекциясе һәм муниципаль контроль 

бүлеге башлыгы 

муниципаль берәмлекнең 

«АрхГрадСтройКонтроль» МБУ 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль баш белгече 

 «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең «АрхГрадСтройКонтроль» 

административ-техник инспекциясе һәм 

муниципаль контроль әйдәүче белгече 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 4.4 

маддәсе 

 Муниципаль милектә 

булган һәм күрсәтелгән 

объекттан файдалануда 

булган торак булмаган 

фонд объекты белән эш итү 

тәртибен бозу 

Лениногорск муниципаль районы муниципаль 

берәмлегенең Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасының юридик бүлеге начальнигы 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре 

 

ТР Административ хокук «Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 



ТР КоАП маддәләре Вазыйфаи затлар исемлеге 

бозулар кодексының 5.1 

маддәсе 

Билетсыз йөрү 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 5.2 

маддәсе 

Багаж ташу кагыйдәләрен 

бозу 

 ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 5.6 

маддәсе 

 Пассажирны йөртүдән 

баш тарту 

комитетының тәртип саклау җәмәгать пункты 

белгечләре 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма 

комитетының эшләр идарәчесе 

ТР Административ хокук 

бозулар кодексының 2.16 

маддәсе 

Балигъ булмаганнарга 

тәмәке тартмый торган 

никотинсыз продукция, 

никотин китерүнең 

электрон системаларын 

сатуны тыюны, шулай ук 

балигъ булмаганнарны 

тәмәкесез никотинсыз 

продукция куллануга җәлеп 

итүне тыюны бозу 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы башкарма комитетының 

тәртип саклау буенча җәмәгать пункты 

белгечләре 

__________________________________________ 

 


