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КАРАР
№6

Курсабаш авыл җирлеге башкарма комитеты
житәкчесенен 25 апрель 2016 ның 19 нчы номерлы
«Муниципаль торак контроле тикшерүләр үткәрү
турындагы административ регламенты»
карарына үзгәрешләр кертү турында
1.Район прокуратурасы протесты нигезендә һәм Федераль законның 31.12.2017 №
485-ФЗ «Россия Федерациясе Торак кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон
актларына үзгәрешләр кертү турында»гы карары нигезендә Курсабаш авыл җирлеге
башкарма комитетының 25.04.2016 елда 19 нчы «Муниципаль торак контроле тикшерүләр
үткәрү турындагы административ регламенты» карарына түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат системасында муниципаль торак
контролен гамәлгә ашырганда планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып түбәндәге
мәгълүмат тора:
1) күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда биналарның милекчеләренә һәм
файдаланучыларына коммуналь хезмәтләр күрсәтү, туктатып тору һәм чикләү
кагыйдәләре таләпләрен бозу турында;
2) күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне карап тоту кагыйдәләрен һәм торак бинаны
карап тоту өчен түләү күләмен үзгәртү кагыйдәләрен бозу турында;
3) күпфатирлы йортлар белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы җирле үзидарә
органнары, ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар, гражданнар тарафыннан тораккоммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат системасында мәгълүмат урнаштыру тәртибенә
карата таләпләрне бозу турында.
Моннан тыш, муниципаль торак контроле органы тарафыннан планнан тыш тикшерү
үткәрү өчен нигез булып (Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте
органнарына лицензия контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр үткәрү буенча аерым
дәүләт вәкаләтләрен бирү очрагында) Россия Федерациясе Президенты, Россия
Федерациясе Хөкүмәте йөкләмәләре нигезендә чыгарылган планнан тыш тикшерү
билгеләү турында Россия Федерациясе баш дәүләт торак инспекторы боерыгы
(күрсәтмәсе) тора.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматлар турындагы
рәсми порталында мәгълүмати-телекоммуникацион “Интернет” челтәрендә
http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча бастырырга
3. Карарның үтәлешен тикшерүне үз өстемә алам.
Авыл җирлеге башлыгы:
А. Р. Гыймадиев

