
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

 

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70,  e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    14.08.2018                                                                      № 722 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясендә җирле 

әһәмияттәге аеруча саклаулы табигый 

территорияләрдән файдалану һәм аларны 

саклау өлкәсендә муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру Административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

2003 елның 6нчы октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль закон, 2008 

елның 26нчы декабрендәге  294-ФЗ номерлы “Дәүләт контролен(күзәтчелеген) һәм 

муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда, юридик затларның һәм индивидуаль 

эшкуарларның хокукларын яклау турында”гы Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уставы, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы Нигезләмә 

нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

2015нче елның 9нчы июлендәге 315нче номерлы Татарстан Республикасының 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

җирле әһәмияттәге аеруча саклаулы табигый территорияләрдән файдалану һәм 

аларны саклау өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру Административ 

регламентына үзгәрешләр кертергә: 

1.1. 8нче бүлекне түбәндәге эчтәлекле 4.10.1пункты белән тулыландырырга: 



 “4.10.1. Тикшерү үткәргәндә вазифаи затлар Палатасы хокуклы түгел: 

1) мәҗбүри таләпләрне һәм муниципаль-хокукый актлар тарафыннан 

билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен тикшерергә, әгәр мондый таләпләр дәүләт 

контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль органы вәкаләтләренә (шушылар 

исеменнән вазифаи затлар эшләгәндә) кермәсә; 

1.1) СССРның, РСФСРның башкарма хакимият органнарының норматив 

хокукый актлары тарафыннан билгеләнгән таләпләрнең башкарылуын, шулай ук 

куллану мәҗбүрилеге Россия Федерациясе законнары тарафыннан каралмаган 

норматив документлары таләпләренең үтәлешен тикшерергә; 

1.2) Россия Федерациясе законнары тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 

бастырылмаган муниципаль-хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән таләпләрнең 

һәм мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен тикшерергә; 

2) планлы яки планнан тыш күчмә тикшерүне, (тикшерүне үткәргән  вакытта 

җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкил, юридик зат, шәхси эшмәкәр, 

аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта), шундый тикшерү әлеге Федераль 

законның 10 маддәсенең 2өлешенең “б” пунктында каралган, шулай ук җир 

законнарының таләпләрен үтәгәндә, җир кишәрлекләре милекчеләрен,  җирдән 

файдаланучыларын, җир хуҗаларын һәм җир кишәрлекләрен арендалаучыларын 

тиешенчә хәбәрдә тоту очракларында, гамәлгә ашырырга; 

3) документларны, мәгълүматны, продукция үрнәкләрен, әйләнә-тирә мохит 

объектларын тикшерү пробаларын һәм җитештерү мохите объектларын тәкъдим 

итүне таләп итәргә (әгәр алар тикшерү объектлары булмаса яки тикшерү 

предметына кермәсә), шулай ук шундый документларның оригиналын соратып 

алырга; 

4) тикшерү, сынаулар, күрсәтелгән үрнәкләрне сайлап алу турындагы беркетмә 

тутырмыйча үлчәүне уздыру, билгеләнгән формада һәм күләмдә нормаларны 

арттыручы милли стандартларны,үрнәкләрне сайлап алу кагыйдәләре, сынаулар һәм 

аларны тикшерү ысуллары тикшеренүләр, үлчәүләр, техник регламентлар яки 

гамәлдәге көнгә кадәр аларның үз көченә керүнең башка норматив техник 

документларын һәм кагыйдәләр тикшеренүләр алымнары, сынаулар, үлчәүләр 

тарафыннан билгеләнгән,  әйләнә-тирә мохит объектларын тикшерү пробаларын һәм 

җитештерү мохитен сайлап алырга; 

5) тикшерү үткәрү нәтиҗәсендә алынган мәгълүматны һәм дәүләт, коммерция, 

хезмәти, закон тарафыннан саклана торган башка серне таратырга (Россия 

Федерациясе законнары тарафыннан каралган очраклардан тыш); 

6) тикшерү уздыруның билгеләнгән вакытын арттырырга; 

7) юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә алар хисабына контрольлек чаралары 

үткәрү турында күрсәтмәләр яки тәкъдимнәр бирүне гамәлгә ашырырга; 



8) юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән документлар һәм (яки) мәгълүмат бирүне, 

шул исәптән башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары карамагындагы, 

яки дәүләт органнары ведомствосы, җирле үзидарә органнары карамагындагы 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең билгеле бер исемлегенә кертелгән рөхсәт 

документларын таләп итәргә; 

9) юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән тикшерү үткәрү башлану вакытына чаклы 

документлар, мәгълүмат бирүне таләп итәргә. 

Тикшерү уздыру турындагы күрсәтмә яисә боерык кабул ителгәннән соң, 

дәүләт контрольлеге (күзәтчелекге) органы, муниципаль контроль органы кирәкле 

документлар һәм (яки) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында 

мәгълүмат соратып алырга хокуклы. 

Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында салым яки законның 

бүтән сакланучы сердән торган мәгълүматларны үз эченә алган мәгълүматны 

соратып алу шул очракта рөхсәт ителә ки, тиешле мәгълүматны тикшерү юридик 

затлар, хосусый эшмәкәрләр тарафыннан таләпләрне үтәүнең кирәклеге фактын 

билгеләүнең зарурилыгы белән бәйле һәм күрсәтелгән мәгълүматны бирү федераль 

закон тарафыннан каралган.». 

2. Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырырга һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет» 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Җитәкче                                                                                     Р. В. Михеев 


