ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР
12. 03 2018 ел.

№791

"Тукай муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 29 июнендәге 1860 номерлы
карары белән расланган Тукай муниципаль районы территориясендә җирләрне файдалануга
муниципаль җир контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр үткәрүнең административ
регламентына үзгәрешләр кертү турында»

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик
затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында "Федераль законга
үзгәрешләр кертү хакында" 2015 елның 3 ноябрендәге 306-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә",
КАРАР БИРӘ:
1. Тукай муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 29 июнендәге 1860 номерлы
карары белән расланган Тукай муниципаль районы территориясендә җирләрне файдалануга
муниципаль җир контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр үткәрүнең административ
регламентына (алга таба-Регламент) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: - регламентның 1.2
пунктын түбәндәге эчтәлек белән тулыландырырга:
«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
18.04.2016 № 323 " Дәүләт контроле (күзәтчелеге)
органнары, башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары яисә дәүләт органнары яисә
җирле үзидарә органнары карамагында булган оешмалар тарафыннан әлеге документлар һәм
(яисә) мәгълүмат түләүсез нигездә сорау һәм аны алу, шул исәптән электрон формада,
документлар һәм (яки) мәгълүмат, ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында башка
дәүләт органнары, муниципаль контроль органнары, җирле үзидарә органнары тарафыннан
тикшерүләр оештырганда һәм уздырганда муниципаль контроль органнары тарафыннан»;
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.04.2016 № 724-р «Дәүләт контроле (күзәтчелеге)
органнары, муниципаль контроль (күзәтчелек) органнары тарафыннан әлеге документлар һәм
(яки) мәгълүмат урнашкан башка дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яки
оешмалардан тикшерүләр оештырганда һәм уздырганда соратып алына торган һәм ведомствоара
мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында алына торган документлар һәм (яки) мәгълүмат
исемлеген раслау турында " 2016 елның 19 апрелендәге 724-р номерлы боерыгы»;
- Дәүләт контролен (күзәтчелеген), Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте
органнары һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан Муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда ведомствоара хезмәттәшлекне проектлау методикасы белән (дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәткәндә мәгълүмат технологияләрен куллану буенча подкомиссия утырышының
2016 елның 12 сентябрендәге 354-пр номерлы беркетмәсе белән расланды)»; регламентның 3.5.3
пунктын түбәндәге эчтәлек белән тулыландырырга:

"Тикшерүләр оештырганда һәм үткәргәндә муниципаль контроль органы Россия Федерациясе
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән исемлек, әлеге документлар һәм (яки) мәгълүмат булган
дәүләт органнарыннан, Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән срокларда һәм тәртиптә
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында, түбәндәге документларны һәм (яки)
мәгълүматны соратып ала һәм түләүсез нигездә ала, шул исәптән электрон формада, Россия
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм тәртиптә ала:
- күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә;
- юридик затларны тикшергәндә юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр;
шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан - шәхси эшмәкәрләрне тикшергәндә
белешмәләр.
Ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында салым яисә башка закон
тарафыннан саклана торган серне тәшкил итүче документлар һәм (яки) мәгълүмат кергән
мәгълүматны соратып алу, тиешле мәгълүматларны тикшерү юридик затлар, шәхси эшкуарлар
тарафыннан мәҗбүри таләпләрне үтәү фактын билгеләү зарурлыгына бәйле һәм күрсәтелгән
мәгълүматларны бирү федераль закон белән каралган очракта рөхсәт ителә.
Ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында документларны һәм (яки) мәгълүматны
тапшыру, аларны ачу, шул исәптән әлеге Федераль законда каралган очракларда алар белән
танышу дәүләт һәм башка закон тарафыннан саклана торган сер турында Россия Федерациясе
законнары таләпләрен исәпкә алып гамәлгә ашырыла.
Шул ук вакытта җаваплы башкаручы тикшерү үткәрү турындагы боерыкка кул куйган көннән
алып бер эш көне эчендә ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында документлар
бирү турында запрос җибәрә».
2. Әлеге карарны Тукай муниципаль районның рәсми сайтында һәм хокукый мәгълүмат
порталында урнаштырга
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны муниципаль милек һәм җир мөнәсәбәтләре
палатасы рәисе А.А. Мингалимовка йөкләргә
Башкарма комитет Җитәкчесе
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