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Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

«Административ хокук бозулар 

турында беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге 

хакында» 2014 елның  9 

сентябрендәге 161пи номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 

органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә 

вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан 

Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2010 елның 30 

июлендәге 60-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 Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 

Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 

2018 елның 19 мартындагы 14-ТРЗ номерлы, Административ хокук бозулар 

турында Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында», «Балигъ булмаганнарга тотырыксыз никотинсыз продукция, никотин 

китерүнең электрон системаларын сатуны тыю һәм Татарстан 

Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2019 

елның 25 декабрендәге  елдагы 306-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы 

нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 елның 9 сентябрендәге 161пи номерлы «Административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

исемлеге турында» гы карарына (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 15.07.2015 ел, 17.08.2016 ел,  
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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы  Башкарма 

комитетының 2014 елның 9 сентябрендәге 

161пи номерлы  карарына  кушымта 

 (карар редакциясендә Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы  Башкарма комитетының 

2020 елның  4 мартындагы  40 пи 

номерлы)   

 

Үз компетенциясе чикләрендә 

административ хокук бозулар турында 2.1 статьяда каралган беркетмәләр 

төзергә вәкаләтле затлар (Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органы, 

башка дәүләт органы, җирле үзидарә органы, предприятие, учреждение, башка 

оешма үз исеме һәм элмә тактага урнаштырылырга тиешле 

башкамәгълүматларны күрсәтеп, телләр турында Татарстан Республикасы 

законнарын бозуга карата) 2.6, 2.8, 2.14, 2.16, 3.2 - 3.8, 3.10(гражданнарга 

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

муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган административ 

хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына карата  

вазыйфаи затлар Исемлеге 

 

I. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы 

Кодексының 2.1 статьясында (Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органы, башка дәүләт органы, җирле үзидарә органы, предприятие, 

учреждение, башка оешма турында үз исеме һәм элмә тактасында 

урнаштырылырга тиешле бүтән мәгълүматларны күрсәткәндә телләр турында 

Татарстан Республикасы законнарын бозуларга карата) каралган административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе башлыгы 

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 башлыгы; 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы урынбасары. 

II. Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле 

вазыйфаи затлар 2.6, 2.8, 2.14, 2.16, 3.2, 3.16, 5.1, 5.2, 5.6 (Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы территориясендә гамәлгә 

ашырыла торган административ хокук бозулар турында Татарстан 

Республикасы кодексына карата 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 
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территориаль үсеш бүлеге начальнигы; 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге начальнигы урынбасары. 

III. Административ хокук бозулар турында 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 башлыгы; 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы урынбасары. 

 IV. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы 

Кодексының 3.8, 3.11, 3.14, 3.15 статьяларында каралган административ хокук 

бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи зат 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының җәмәгать тәртибен саклау пунктлары эшчәнлеген тәэмин итү 

секторының әйдәп баручы белгече (балигъ булмаганнар арасында гаилә 

иминлеген һәм хокук бозуларны профилактикалау буенча инспекторы) 

V. Административ хокук бозулар турында 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 башлыгы; 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм торак– коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы урынбасары; 

- Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге начальнигы урынбасары. 
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