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Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге
административ
комиссиясенеӊ
эш
Регламентына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасыныӊ «Муниципаль районнар hǝм шǝhǝр округлары
җирле үзидарǝлǝренǝ административ комиссиялǝр hǝм аларныӊ эшчǝнлеген
оештыру буенча Татарстан Республикасы дǝүлǝт вǝкалǝтлǝрен тапшыру турында»
2005 елныӊ 30 декабрендǝге 144-ТРЗ номерлы Законы, шǝhǝр Уставыныӊ 28
статьясы нигезендә,
Шǝhǝр Советы
КАРАР бирде:
1. Шәһәр Советының 2017 елның 24 октябрендәге 20/11 номерлы Карары
белән расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге административ
комиссиясенеӊ эш Регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 20 пунктның унынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Җаваплы секретарь булмаган очракта, комиссия утырышларында аның
вазыйфаларын административ комиссиядә рәислек итүче тарафыннан билгеләнүче
административ комиссия әгъзаларының берсе башкара»;
2) 30 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«30. Административ комиссия утырышларны Башкарма комитет боерыгы
белән расланган административ комиссиянең эш графигы нигезендә атна саен
үткәрә.
Техник мөмкинлек булган очракта, административ комиссия утырышлары
видеоконференция элемтәсе (ВКЭ) системаларыннан файдаланып, дистанцион
рәвештә үткәрелә
Комиссия утырышларын ВКЭ белән уткәргәндә административ хокук бозу
турындагы эш буенча карар чыгара, ул комиссия рәисе тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм эштә катнашучыларга тапшыру
өчен утырышлар үткәрү урыны буенча комиссия әгъзасына электрон документ
рәвешендә җибәрелә.

Административ комиссиянең ВКЭ белән утырышларын әзерләү һәм үткәрүне
утырышлар үткәрү урыны буенча комиссия әгъзалары гамәлгә ашыра.»
3) 42 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«42. Административ хокук бозу турындагы эш буенча карарның күчермәсе
юридик затның законлы вәкиленә, физик затка яки физик затның законлы
вәкиленә; вазыйфаи затка яки вазыйфаи затның законлы вәкиленә расписка белән
тапшырыла яки карар чыгарылган көннән өч көн эчендә күрсәтелгән затларга
почта аша заказлы хат белән җибәрелә.»;
4) 51 пунктта түбәндәге эчтәлеклек икенче абзац өстәргә:
«Техник мөмкинлек булганда, административ хокук бозу турындагы карар
административ комиссия утырышында рәислек итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалифицияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә (шул
исәптән ведомствоара электрон хезмәттәшлекнең бердәм системасын һәм аңа
тоташтырыла торган ведомствоара электрон бәйләнешнең региональ системаларын
кулланып), Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә җибәрелә.»
2. Әлеге Карар үтәлешен контрольдә тотуны Шәһәр Советының регламент,
хокук тәртибе һәм халык иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре буенча даими
комиссиясенә йөкләргә
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