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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              КАРАР        

01.03.2018г                                                                                                     № 5 

 Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

 Мичән авыл җирлеге чикләрендә муниципаль җир 

  контролен гамәлгә ашыру буенча административ  

 регламентны раслау турында 

 

 

 

         Россия Федерациясе Җир кодексы, административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе кодексы, «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне 

гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» гы  2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасы территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру тәртибе 

турында» гы 2015 елның 13 октябрендәге 83-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге 

башкарма комитетына аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Мичән авыл җирлеге башкарма комитеты вәкаләтләрен тапшыру 

турында»  Мичән авыл җирлеге Советының 2015 елның 4 февралендәге 7 нче карары,  

Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан төзелгән 

" Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башкарма комитетының аерым җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләренең бер өлешен Саба муниципаль 

районы Мичән авыл җирлеге башкарма комитетына тапшыру турында” гы 26.02.2015 елда 

тозелгән килешү нигезендә , Мичән авыл җирлеге башкарма комитеты  

                                                        КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге чикләрендә 

муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру буенча административ регламентны расларга 

(кушымта итеп бирелә). 

2. Әлеге “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлегенең рәсми сайтында 

http://saby.tatarstan.ru/ mishan  адресы буенча бастырырга; 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 Мичән авыл  

җирлеге башлыгы                                                   А.Ә.Гәрәев 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://saby.tatarstan.ru/korsabash


                                                                                         Татарстан Республикасы Саба  

                                                                                         муниципаль районы Мичән авыл  

                                                                                         җирлеге Советының 01.03.2018 ел 

                                                                                         №5 карары белән расланган 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән 

авыл җирлеге чикләрендә муниципаль җир конролен  гамәлгә ашыруның 

административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр. 

 

          1.1. Әлеге Административ регламент (алга таба – Регламент) Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге чикләрендә муниципаль 

җир контролен гамәлгә ашыру буенча муниципаль функцияне үтәгәндә административ 

процедураларның һәм административ гамәлләрнең вакытын һәм эзлеклелеген билгели 

(алга таба - муниципаль функция, муниципаль контроль). 

         Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге җирле үзидарә органнары Саба 

муниципаль районы Мичән авыл җирлеге чикләрендә урнашкан җир мөнәсәбәтләре 

объектларына карата муниципаль җир контролен гамәлгә ашыра. 

         1.2. Муниципаль функция Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән 

авыл җирлеге Башкарма комитетының (алга таба – муниципаль контроль органы) 

җаваплы затлары тарафыннан  Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән 

авыл җирлеге башлыгы боерыгы нигезендә тикшерү үткәрергә (алга таба – вазыйфаи 

затлар) вәкаләтле вазыйфаи затлар тарафыннан башкарыла. 

Муниципаль функцияне үтәгәндә вазыйфаи затлар прокуратура органнары, эксперт 

оешмалары, дәүләт хакимияте органнары, муниципаль контроль органнары, юридик 

затлар һәм шәхси эшмәкәрләр белән хезмәттәшлек итәләр. 

         1.3. Муниципаль функция тубәндә күрсәтелгән документлар нигезендә гамәлгә 

ашырыла: 

         -Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 2001 

елның 30 декабрендәге 195-ФЗ номерлы кодексы; 

         -«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы; 

          -«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда 

юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында»  2008 

елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законы (алга таба – 294-ФЗ номерлы 

федераль закон); 

           -Россия Федерациясе Җир кодексы; 

           -Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм 

муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик затларга һәм индивидуаль 

эшкуарларга планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү Кагыйдәләрен 

раслау турында"  гы 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары (алга таба - РФ № 489 

карары) 

           - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт җир күзәтчелеген гамәлгә ашыручы 

федераль башкарма хакимият органнарының муниципаль җир контролен гамәлгә 

ашыручы органнар белән үзара хезмәттәшлеге кагыйдәләрен раслау турында" гы 2014 

елның 26 декабрендәге 1515 номерлы карары; 

           -"дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда 

юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында "Федераль 

закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында" 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы 



Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы (алга таба - Россия 

Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы боерыгы); 

           -«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " гы 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы; 

            -Татарстан Республикасы Җир кодексы; 

           - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге 

Советының 2015 нче елның 4 нче февралендә кабул ителгән 7 нче номерлы «Муниципаль 

районның җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен 

тапшыру турында " карары; 

            - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башкарма комитетының аерым 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләренең бер өлешен Саба 

муниципаль районы Мичән авыл җирлеге башкарма комитетына тапшыру турында” гы 

26.02.2015 елда тозелгән килешү. 

             1.4.Муниципаль контроль хуҗалык һәм башка эшчәнлек объектларында,  

оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә гамәлгә ашырыла. 

            Җирле үзидарә органнарының муниципаль җир контроле астында  дәүләт 

хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, 

гражданнар тарафыннан җир мөнәсәбәтләре объектларына карата Россия Федерациясе 

законнары, Татарстан Республикасы законнары таләпләрен үтәүне контрольдә тоту 

эшчәнлеге каралган. 

             1.5.Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда вазыйфаи затларның хокуклары 

һәм бурычлары. 

             1.5.1. Муниципаль җир контролен гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи затлар 

Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә хокуклы: 

             -мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен тикшерү өчен кирәкле мәгълүматны һәм 

документларны дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, юридик 

затлардан, шәхси эшмәкәрләр һәм гражданнардан мотивлаштырылган язма мөрәҗәгатьләр 

нигезендә мәгълүмәт  мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен тикшерү өчен кирәкле 

мәгълүматны һәм документларны алырга;     

             - мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен тикшерү өчен кирәкле мәгълүмәтне һәм 

документларны планлы тикшерү үткәргәндә дәүләт хакимияте органнарының, җирле 

үзидарә органнарының, юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләрнең, гражданнарның үз 

эшчәнлекләрен башкара торган җир мөнәсәбәтләре объектларын карап чыгарга  

              - тикшерүләр уздырганда фото һәм видеога төшерү кулланырга ; 

 үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча ике нөсхәдә билгеләнгән форма буенча 

тикшерү актларын (Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы) 

төзергә, алар белән җитәкчеләр, башка вазыйфаи затлар яки дәүләт хакимияте органы, 

җирле үзидарә органы, юридик зат, шәхси эшмәкәр, граждан, яисә аларның вәкаләтле 

вәкилләре таныштырырга тиеш ; 

              -үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча ике нөсхәдә билгеләнгән форма 

буенча төзелгән тикшерү актлары  (Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы 

141 нче боерыгы) белән  җитәкчеләрне,   дәүләт хакимияте органы вазыйфаи затларын яки 

аларның вәкаләтле вәкилләрен, җирле үзидарә органнарын, юридик затларны, шәхси 

эшмәкәрне, гражданнарны таныштырырга тиеш  ; 

               -муниципаль җир контролен оештырганда һәм гамәлгә ашырганда юридик 

затлар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан гамәлгә ашырыла торган эшчәнлекнең яки 

хезмәтләрнең мәҗбүри таләпләргә туры килүен бәяләү өчен чаралар үткәрүгә һәм 

күрсәтелгән таләпләрнең үтәлешен анализлауга, эшчәнлекнең тиешле өлкәләрендә 

муниципаль контрольнең нәтиҗәлелегенә мониторинг үткәрү, үткәрелә торган 

тикшерүләр һәм алар турында кирәкле хисапларның нәтиҗәләрен исәпкә алу буенча 

экспертларны, эксперт оешмаларын җәлеп итәргә.  



         -Әлеге пунктта күрсәтелгән максатлар өчен җәлеп ителә торган экспертлар булып, 

аерым белемнәре, фән, техника, хуҗалык эшчәнлеге өлкәсендә тәҗрибәләре булган һәм 

муниципаль контроль органнары тарафыннан контроль чараларын үткәрүгә җәлеп итү 

максатларында Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә аттестацияләнгән 

шәхси эшмәкәрләр булмаган гражданнар тора. 

            -Әлеге пунктта күрсәтелгән максатлар өчен җәлеп ителә торган эксперт оешмалары 

булып милли аккредитация системасында аккредитация турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә аккредитацияләнгән һәм контроль чараларын үткәрүгә муниципаль 

контроль органнары җәлеп ителә торган юридик затлар тора. Эксперт оешмаларына 

милли аккредитация системасында аккредитация турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә аккредитацияләнгән һәм контроль чараларын үткәрүгә муниципаль контроль 

органнары тарафыннан җәлеп ителгән индивидуаль эшкуарлар тиңләштерелә. 

             1.5.2. Муниципаль җир контролен гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи затлар 

бурычлы: 

             1) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне 

бозуларны кисәтү, ачыклау һәм булдырмау буенча Россия Федерациясе законнары 

нигезендә бирелгән вәкаләтләрне үз вакытында һәм тулысынча үтәргә; 

             2) Россия Федерациясе законнары нигезендә тикшерү үткәрелә торган юридик 

затның, шәхси эшмәкәрнең  хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен сакларга; 

            3) Тикшерү Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл 

җирлеге башлыгы күрсәтмәсе нигезендә башкарыла; 

            4) тикшерү хезмәт бурычларын үтәгән вакытта гына үткәрелә, күчмә тикшерү 

Мичән авыл җирлеге башлыгы боерыгы күчермәсен, яки «дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм 

индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-

ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 5 өлешендә каралган очракта тикшерү 

үткәрүне килештерү хакында документ булганда гына үткәрелә; 

             5) җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яисә юридик затның вәкаләтле вәкиленә, 

шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү уздырганда катнашырга һәм тикшерү 

предметына кагылышлы мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 

            6) тикшерү уздырганда катнашучы җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яисә юридик 

затның вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү 

предметына кагылышлы мәгълүматны һәм документларны тапшырырга; 

            7) җитәкчене, башка вазыйфаи затны яисә юридик затның вәкаләтле вәкилен, 

шәхси эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен тикшерү нәтиҗәләре белән таныштыру; 

            7.1) җитәкчене, башка вазыйфаи затны яисә юридик зат вәкаләтле вәкилен, шәхси 

эшкуарны, аның вәкаләтле вәкилен ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында 

алынган документлар һәм (яки) мәгълүмат белән таныштырырга; 

           8) ачыкланган бозулар фактлары буенча кабул ителә торган чараларны 

билгеләгәндә, әлеге чаралар  кешеләрнең гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, 

үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 

объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), Россия Федерациясе Музей фонды 

составына кертелгән музей предметлары һәм музей коллекцияләре, аеруча кыйммәтле, 

шул исәптән уникаль, документларына, Россия Федерациясе Архив фондының уникаль, 

документларына, аеруча тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияте булган документларына , 

шулай ук гражданнарның, шул исәптән шәхси эшкуарларның, юридик затларның 

хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен нигезсез чикләүгә юл куймаска тиеш; 

             9) юридик затлар, шәхси эшкуарлар тарафыннан Россия Федерациясе 

законнарында билгеләнгән тәртиптә шикаять биргәндә үз гамәлләренең нигезле булуын 

расларга; 

            10) әлеге Федераль законда билгеләнгән тикшерүне үткәрү вакытын үтәргә; 



              11) юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән Россия Федерациясе законнары белән 

каралмаган документлар һәм башка мәгълүматлар таләп итмәскә; 

             12) җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик зат вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның 

вәкаләтле вәкиле үтенече буенча күчмә тикшерү үткәрү алдыннан аларны административ 

регламент нигезләмәләре (булган очракта) белән таныштыру; 

             13) юридик зат, шәхси эшмәкәрдә тикшерү исәбен алу журналы булган очракта, 

тикшерү турында язма кертергә 

1.5.3. Муниципаль җир контролен гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи затлар 

хокуклы түгел: 

1) әгәр мондый таләпләр муниципаль контроль органы вәкаләтләренә керми икән, 

муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең һәм таләпләрнең 

үтәлешен тикшерергә; 

1.1) СССР һәм РСФСР башкарма хакимияте органнарының норматив хокукый 

актларында билгеләнгән һәм Россия Федерациясе законнарына туры килми торган 

таләпләрнең үтәлешен тикшерергә; 

1.2) Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә бастырып 

чыгарылмаган муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең һәм 

таләпләрнең үтәлешен тикшерергә; 

2) 2008 елның 26 декабрендәге Федераль законның 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 

пунктының «б» пунктчасында каралган нигез буенча мондый тикшерү уздыру очрагыннан 

тыш, җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, 

аның вәкаләтле вәкиле булмаганда планлы яисә планнан тыш күчмә тикшерүне гамәлгә 

ашырырга. «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 294-ФЗ номерлы Федераль закон, шулай ук җир кишәрлекләре милекчеләренең, 

җирдән файдаланучыларның, җир биләүчеләрнең һәм җир кишәрлекләрен 

арендалаучыларның тиешле белдерү очрагында җир законнары таләпләрен үтәүне 

тикшерү; 

3) тикшерү объектлары булып тормасалар яки тикшерү предметы булып саналмаса, 

документлар, мәгълүмат, продукция үрнәкләре тапшыруны, әйләнә-тирә мохит 

объектларын һәм җитештерү тирәлеге объектларын тикшереп торуны, шулай ук мондый 

документларның оригиналларын талауны таләп итәргә; 

4) күрсәтелгән үрнәкләрне, пробаларны билгеләнгән форма буенча сайлап алу 

турында беркетмәләрне рәсмиләштермичә һәм милли стандартларда билгеләнгән нормадан 

артып киткән күләмдә сайлап алу турында беркетмәләрне, үрнәкләрне, пробаларны һәм 

аларны тикшерү, сынаулар, үлчәү, техник регламентлар яисә аларның үз көченә кергән 

көнгә кадәр гамәлдә булган башка норматив техник документлар һәм тикшеренүләр, 

сынаулар, сынаулар кагыйдәләре һәм методлары белән билгеләнгән күләмдә сайлап 

алырга.; 

5) тикшерү уздыру нәтиҗәсендә алынган һәм дәүләт, коммерция, Хезмәт, закон 

тарафыннан саклана торган башка серне тәшкил итүче мәгълүматны, Россия Федерациясе 

законнарында каралган очраклардан тыш, таратырга; 

6) тикшерүне уздыруның билгеләнгән срокларыннан артып китәргә; 

7) юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә контроль чараларын үткәрү турында 

күрсәтмәләр яки тәкъдимнәр бирүне гамәлгә ашырырга; 



8) юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән, башка дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары яки дәүләт органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагында булган рөхсәт 

документларын да кертеп, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән исемлек 

документларын һәм (яки) мәгълүмат бирүне таләп итәргә,; 

9) юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән элек Россия Федерациясе законнары таләпләре 

нигезендә тәкъдим ителгән мәгълүматны Дәүләт яки муниципаль мәгълүмат 

системаларында, реестрларда һәм регистрларда күрсәтүне таләп итәргә 

1.6. Аларга карата муниципаль контроль буенча чаралар гамәлгә ашырыла торган 

затларның хокуклары һәм бурычлары. 

1.6.1. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси 

эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле тикшерү уздырган вакытта хокуклы: 

1) тикшерү уздырганда турыдан-туры катнашырга, тикшерү предметына кагылышлы 

мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 

2) муниципаль контроль органыннан, аларның вазыйфаи затларыннан тикшерү 

предметына караган һәм әлеге Федераль закон белән каралган мәгълүматны алырга; 

2.1) бу документлар һәм (яисә) мәгълүмат урнашкан башка дәүләт органнарыннан, 

җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына 

караган оешмалардан ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында муниципаль 

контроль органнары тарафыннан алынган документлар һәм (яисә) мәгълүмат белән 

танышу; 

2.2) үз инициативасы буенча муниципаль контроль органына ведомствоара мәгълүмат 

хезмәттәшлеге кысаларында соратып алына торган документларны һәм (яки) мәгълүматны 

тапшырырга; 

3) тикшерү нәтиҗәләре белән танышу һәм тикшерү актында тикшерү нәтиҗәләре, 

алар белән килешмәү, шулай ук муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының аерым 

гамәлләре белән танышу турында күрсәтергә; 

4) муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының Россия Федерациясе 

законнары нигезендә тикшерү уздырганда юридик зат, шәхси эшмәкәр хокукларын бозуга 

китергән гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирергә; 

5) Россия Федерациясе Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау 

буенча вәкаләтле вәкилне яисә Татарстан Республикасында Эшкуарлар хокукларын яклау 

буенча вәкаләтле вәкилне тикшерүдә катнашуга җәлеп итәргә. 

1.6.2. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яки юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси 

эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле тикшерү уздырган вакытта бурычлы: 

1) тикшерүне үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар тарафыннан соратып алына торган 

документлар һәм материаллар, шулай ук тикшерү предметына кагылышлы мәсьәләләр 

буенча телдән һәм язма аңлатма бирергә; 

2) вазыйфаи затларны һәм экспертларны күчмә тикшерүдә катнашучы эксперт 

оешмалары вәкилләрен бинаны, төзелмәләрне, корылмаларны, бүлмәләрне, кулланыла 

торган юридик затлар, шәхси эшкуарлар, җайланмалар, транспорт чаралары һәм алар 

тарафыннан йөртелә торган йөкләр эшчәнлеген гамәлгә ашырганда юридик зат, шәхси 

эшкуар тарафыннан файдаланылучы территориягә барып тикшерү үткәрерлек итеп 

тикшерүне тәэмин итәргә; 

3) мәҗбүри таләпләрне үтәү буенча чараларны оештыру һәм үткәрү өчен җаваплы 

вәкаләтле вәкилләрнең катнашуын тәэмин итү яисә катнашу. 

1.7. Муниципаль функцияне башкару нәтиҗәләре тасвирламасы. 



Планлы тикшерү нәтиҗәләре буенча муниципаль контроль органының тикшерү 

үткәрә торган вазыйфаи затлары тарафыннан түбәндәге документлар төзелә: 

 юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан җир мөнәсәбәтләре объектларына 

карата ике нөсхәдә билгеләнгән форма буенча законнар үтәлешен тикшерү акты (тикшерү 

актының типлаштырылган формасы Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 

елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән билгеләнгән)  ); 

 тикшерүләр исәбен алу журналында үткәрелгән тикшерү турында язылу 

(тикшерүләрне исәпкә алу журналының типовой формасы Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән расланган).   

Тикшерү барышында муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру кысаларында җир 

законнары таләпләрен бозу ачыкланган очракта, аның өчен административ һәм башка 

җаваплылык каралган, тикшерү актында ачыкланган хокук бозу билгеләре булу турында 

мәгълүмат күрсәтелә. Җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары күрсәтелгән актның 

күчермәсен дәүләт җир күзәтчелеге органына җибәрә. 

Муниципаль функцияне үтәү өчен нигез булып гражданнар, шул исәптән юридик 

затлар, шәхси эшмәкәрләр, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә 

органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан муниципаль функцияне үтәү 

нәтиҗәләре буенча мөрәҗәгать итүчегә «Россия Федерациясе гражданнары 

мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында»2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль 

законда билгеләнгән тәртиптә җавап җибәрелә. 

Муниципаль контроль органының вазыйфаи затлары тарафыннан законнарда 

каралган вәкаләтләр чикләрендә мәҗбүри таләпләрне бозуны тикшергәндә ачыкланган 

очракта, ачыкланган бозуларны бетерүне, аларны кисәтү, гражданнарның тормышына, 

сәламәтлегенә зыян китерүне булдырмау, хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, 

мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), дәүләт иминлегенә зыян 

китерүне, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне 

кисәтү буенча чаралар күрә, шулай ук ачыкланган хокук бозуларга юл куйган затларны 

җаваплылыкка тарту чаралары да бар. 

Тикшерү барышында тикшерелүче зат эшчәнлегенең гражданнарның тормышына, 

сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас 

объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерүе, дәүләт иминлегенә, 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүгә яисә мондый 

зыян китерүе ачыкланган очракта, муниципаль контроль органы Россия Федерациясе 

Административ хокук бозулар кодексының билгеләнгән тәртиптә тикшерелә торган зат 

эшчәнлеген вакытлыча тыюга, гражданнар тормышы, сәламәтлеге һәм әйләнә-тирә мохит 

өчен куркыныч тудыра торган продукцияне кире алуга, әйләнештән гражданнар, шулай ук 

башка юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр өчен зыян китерү куркынычы булу һәм аны 

булдырмый калу ысуллары турында теләсә нинди үтемле юл белән мәгълүмат җиткерергә 

тиеш. 

Тикшерү чаралары барышында ачыкланган очракта җинаять билгеләре турындагы 

мәсьәләне хәл итү өчен вәкаләтле органнарга законнарны бозуга бәйле Материалларны 

җибәрү мәсьәләсе хәл ителә. 

 

2. Муниципаль функцияне үтәү тәртибенә карата таләпләр. 

2.1. Муниципаль функциянең үтәлеше турында мәгълүмат бирү тәртибе. 



Әлеге Регламент Саба муниципаль районы Иске Икшермә авыл җирлегенең рәсми 

сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырыла: 

http://saby.tatarstan.ru/ikshurma шулай ук Иске Икшермә авылы, Ленин урамы, 17 нче йорт 

адресы буенча урнашкан бинадагы информацион стендта 

Муниципаль контроль органының урнашу урыны: Иске Икшермә авылы, Ленин 

урамы, 17 йорт 

2.1.1. Муниципаль контроль органының белешмә телефоннары: 88436241647 

Мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен электрон адрес: sik.sab@tatar.ru.  

2.1.2. Муниципаль функцияне үтәү мәсьәләләре буенча документлар һәм 

мөрәҗәгатьләр муниципаль контроль органына җибәрү өчен почта адресы: 422066, ТР, 

Саба районы, Иске Икшермә авылы, Ленин урамы, 17 йорт 

2.1.3. Муниципаль җир контроле органының эш графигы: дүшәмбе-җомга 7.00 

сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр. 

2.1.4. Муниципаль функцияне үтәү тәртибе турында мәгълүмат Муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар тарафыннан бирелә: 

 - турыдан-туры шәхси кабул итү кысаларында  ; 

 - язма формада (әлеге Регламентның 2.1.3 пунктында күрсәтелгән реквизитлар буенча 

почта аша мөрәҗәгать иткәндә); 

 - электрон почта аша: Sik.Sab@tatar.ru 

Муниципаль функцияне үтәү тәртибе турындагы мәгълүмат рәсми сайтта, мәгълүмат 

стендларында «Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 

турында»2006 елның 21 апрелендәге 59-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

гражданнарны кабул итү гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль органы 

биналарында урнаштырыла һәм яңартыла (әлеге Регламентка үзгәрешләр кертелгәндә).  

2.2. Муниципаль контроль чараларын үткәргән өчен юридик затлардан һәм шәхси 

эшкуарлардан түләү алынмаска тиеш. 

Муниципаль контроль чараларын үткәргән өчен юридик затлардан, шәхси 

эшкуарлардан түләү алынмый, шул исәптән тикшерүләр үткәрүгә җәлеп ителгән очракта 

эксперт һәм эксперт оешмалары хезмәтләре өчен дә. 

2.3. Муниципаль функцияне үтәү вакыты. 

2.3.1. Документар (планлы яки планнан тыш) һәм күчмә (планлы яки планнан тыш) 

тикшерүне үткәрү срогы егерме эш көненнән артмаска тиеш. 

2.3.2. Кече эшмәкәрлекнең бер субъектына карата планлы күчмә тикшерүләр 

үткәрүнең гомуми вакыты кече предприятие өчен илле сәгатьтән артып китә һәм 

микропредприятиеләр өчен унбиш сәгатьтән дә артмаска тиеш. 

2.3.3. Әлеге статьяның 2.3.2 пунктында күрсәтелгән тикшерү үткәрү, ведомствоара 

мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм (яки) мәгълүмат алу зарур булган 

очракта тикшерү үткәрү Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Иске 

Икшермә авыл җирлеге башлыгы тарафыннан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне 

гамәлгә ашыру өчен кирәкле вакытка, әмма ун эш көненнән дә артмаска мөмкин. Тикшерү 

үткәрүне кабат туктатып тору рөхсәт ителми. 

Тикшерү үткәрүне туктатып тору вакыты гамәлдә булган чорга муниципаль контроль 

органының территориядә, биналарда, корылмаларда, биналарда, кече эшмәкәрлек 

субъектының башка объектларында күрсәтелгән гамәлен тикшерү белән бәйле туктатыла. 

2.4. Тикшерүләр үткәрү нигезләре. 



2.4.1. Планлы тикшерүләр муниципаль контроль органы тарафыннан эшләнелә 

торган еллык тикшерүләр планы нигезендә үткәрелә. 

Ел саен планлы тикшерүләр үткәрү планы проектларын (алга таба - План) 

прокуратура органнарына җибәрә. 

План буенча тикшерү үткәрү өчен нигез булып тора: 

1) юридик затның, шәхси эшмәкәрнең дәүләт теркәвенә алынуына өч ел узгач; 

2) юридик затка, шәхси эшмәкәргә соңгы планлы тикшерү тәмамланганнан соң өч ел 

узгач; 

3) юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыра 

башлаган көннән соң өч ел узгач, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан тиешле өлкәдә 

вәкаләтле федераль башкарма хакимият органына тапшырылган эшкуарлык эшчәнлегенең 

аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында хәбәрнамә белән, әлеге хәбәрнамә бирүне 

таләп итә торган эшләр башкару яисә хезмәтләр күрсәтү очрагында, эшкуарлык 

эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында хәбәрнамә белән. 294-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә План түбәндәге мәгълүматларны үз эченә алырга тиеш: 

 - эшчәнлеге планлы тикшерүләргә, юридик затларның (аларның филиаллары, 

вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) урнашу урыннарына, шәхси 

эшмәкәрләрнең фамилияләре, исемнәре, атасының исеме (аларның филиаллары, 

вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) яисә шәхси эшкуарларның яшәү 

урыннарына яисә аларның үз эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыннарына ия булырга 

тиеш; 

- планлы тикшерүне үткәрүнең максатын һәм нигезен; 

- һәр планлы тикшерү үткәрү датасы һәм сроклары; 

 Юридик затка, шәхси эшкуарга тикшерү үткәрү турындагы боерык Россия 

Икътисадый үсеш Министрлыгының 30.04.2009 ел, № 141 боерыгы белән расланган типик 

форма нигезендә рәсмиләштерелә. 

2.4.2. Ел саен үткәрелә торган тикшерүләр планына үзгәрешләр кертү Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль 

контроль органнары тарафыннан юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә планлы 

тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү Кагыйдәләрен раслау турында»2010 

елның 30 июнендәге 489 номерлы карары нормалары һәм таләпләре нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

2.4.3. Планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып торалар: 

1) юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуны 

бетерү турында алдан бирелгән күрсәтмәнең үтәлү срогы чыккач; 

2) гражданнарның, шул исәптән шәхси эшкуарларның, юридик затларның 

мөрәҗәгатьләрен һәм гаризаларын муниципаль контроль органына, дәүләт хакимияте 

органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан 

түбәндәге фактлар турында мәгълүматлар керү: 

а) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян килү, Россия Федерациясе 

халыкларының хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас 

объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерү, дәүләт иминлегенә, шулай 

ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләргә янау; 

б) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-

тирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарих һәм 



мәдәният һәйкәлләренә), дәүләт иминлегенә, шулай ук табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүгә зыян китерү; 

в) кулланучылар хокукларын бозу (хокуклары бозылган гражданнар мөрәҗәгать 

иткән очракта). 

Муниципаль контроль органына мөрәҗәгать иткән затны билгеләргә мөмкинлек 

бирми торган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, шулай ук югарыда күрсәтелгән фактлар 

турында мәгълүмат тотмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар планнан тыш тикшерү үткәрүгә 

нигез булып тора алмый. 

Юридик затларны, индивидуаль эшкуарларны планнан тыш тикшерү әлеге пунктның 

«а» һәм «б» пунктчаларында күрсәтелгән нигезләр буенча, мондый юридик затлар, шәхси 

эшмәкәрләр эшчәнлеген гамәлгә ашыру урыны буенча прокуратура органы белән 

килештергәннән соң муниципаль контроль органы белән килештерелгәннән соң уздырыла. 

Муниципаль контроль органын юридик затка, индивидуаль эшкуарга планнан тыш 

күчмә тикшерү үткәрү прокуратура органы белән килештерү турында гариза Россия 

Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы 

белән расланган типовой форма нигезендә рәсмиләштерелә. 

2.5. Турыдан-туры муниципаль контроль үткәрүне гамәлгә ашыручы вазыйфаи 

затлар. 

Муниципаль контроль органы вазыйфаи затлары исемлеге 2.2 таблицасында 

китерелгән. 

Таблица 2.2. Муниципаль контроль органы вазыйфаи затлары исемлеге  

Муниципаль контроль органы исеме Муниципаль инспектор вазыйфасы исеме 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Мичән авыл җирлеге башлыгы 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Мичән авыл җирлеге башлыгы 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Мичән авыл җирлеге башкарма 

комитеты  

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Мичән авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе 

 

2.6. 294-ФЗ номерлы Федераль законны бозган өчен юридик затларның, шәхси 

эшкуарларның җаваплылыгы. 

Ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны бетерү турында муниципаль контроль 

органы күрсәтмәләрен билгеләнгән срокта үтәмәүче һәм (яисә) үтәлмәгән тикшерүләр 

үткәрүгә нигезсез комачаулаучы юридик затлар, аларның җитәкчеләре, башка вазыйфаи 

затлар яисә юридик затларның вәкаләтле вәкилләре, шәхси эшмәкәрләр, аларның вәкаләтле 

вәкилләре Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылыкка тартылалар. 

2.7. Тикшерү барышында муниципаль контроль органының, аның вазыйфаи 

затларының җаваплылыгы. 

Тикшерү барышында муниципаль контроль органы, аның вазыйфаи затлары, тиешле 

функцияләрне, хезмәт вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән, хокукка каршы гамәлләр кылган 

(гамәл кылмау) очракта, Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы булалар.  

Россия Федерациясе законнары бозылуда гаепле вазыйфаи затларга карата күрелгән 

чаралар турында муниципаль контроль органы мондый чаралар кабул ителгәннән соң ун 



көн эчендә юридик затка, шәхси эшмәкәргә, хокукларга һәм (яки) законлы мәнфәгатьләргә 

хокуклары бозылган язма рәвештә хәбәр итәргә тиеш. 

 


