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1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Сарман муниципаль районы Югары Чыршылы авыл җирлеге 

территориясендә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль турында 

нигезләмә (алга таба-Әлмәт муниципаль районы) – Нигезләмә) «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнар, «дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда 

юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законнар 

нигезендә эшләнде һәм Сарман муниципаль районы Югары Чыршылы авыл 

җирлеге территориясендә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру тәртибен билгели. 

1.2. Сарман муниципаль районы Югары Чыршылы авыл җирлеге 

территориясендә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль органы 

булып Югары Чыршылы авыл җирлеге тора (алга таба төзекләндерү 

өлкәсендә муниципаль контроль органы). 

Югары Чыршылы авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү өлкәсендә 

муниципаль контроль- Югары Чыршылы авыл җирлеге территориясендә 

юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм гражданнарның төзекләндерү 

өлкәсендәге муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне 

(алга таба мәҗбүри таләпләр) үтәүне тикшерүне оештырганда һәм 

уздырганда вәкаләтле орган эшчәнлеге. 

 

2. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең максаты 

2.1. Территорияне төзекләндерү өлкәсендәге муниципаль контроль (алга таба 

- муниципаль контроль) юридик һәм физик затлар тарафыннан әлеге 

Нигезләмәнең, төзекләндерү өлкәсендәге башка муниципаль хокукый 



актларның таләпләрен үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве фактларын ачыклау 

максатларында гамәлгә ашырыла: 

- төзелеш, корылмалар төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә; 

- территорияне яшелләндерү буенча чаралар үткәргәндә; 

- инженерлык коммуникацияләрен сузу, үзгәртеп кору һәм ремонтлау белән 

бәйле җир эшләре үткәрелгәндә; 

- юллар төзегәндә, ремонтлаганда. 

 

3. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру тәртибе 

3.1. Муниципаль контроль планлы һәм планнан тыш тикшерүләр рәвешендә 

гамәлгә ашырыла. 

3.2. Территорияне төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль предметына 

тикшерү керә: 

- урнаштыру, төзелеш, ремонт, корылмаларны реконструкцияләү һәм яңадан 

планлаштыру процессында тиешле рөхсәт һәм башкарыла торган проект 

документларының таләпләренә туры килүе; 

- территорияне яшелләндерү буенча чаралар үткәрүгә, инженерлык 

коммуникацияләрен сузуга, үзгәртеп коруга һәм ремонтлауга бәйле җир 

эшләре үткәрүгә, юллар төзү һәм ремонтлауга тиешле рөхсәт булу. 

3.3. Тикшерүләр Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының 

структур бүлекчәсе (алга таба - вәкаләтле орган) вазыйфаи затлары 

тарафыннан тиешле тармак буенча тикшерү планы нигезендә яисә физик һәм 

юридик затлар, дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары 

мөрәҗәгатьләре буенча үткәрелә. 

4.4. Контроль буенча чаралар үткәрү турында карарда күрсәтелә: 

- контроль чараларын үткәрү турында боерык номеры һәм датасы; 

- контроль чараларын үткәрүгә вәкаләтле затның (затларның) фамилиясе, 

исеме, атасының исеме һәм вазыйфасы; 

- контроль буенча чара үткәрелә торган затның исеме; 

- контроль буенча үткәрелә торган чараларның максатлары, бурычлары һәм 

предметы; 

- контроль чараларын уздыруның хокукый нигезләре, шул исәптән мәҗбүри 

таләпләр тикшерелергә тиешле хокукый актлар; 

- контроль чараларын башлау һәм тәмамлау датасы. 

3.5. Тикшерү планы объектның конструктив һәм башка үзенчәлекләрен, 

эшләрне башкаруны, алга таба эксплуатацияләүнең шартларын, шулай ук 

гамәлдәге законнар нигезендә исәпкә алынырга тиешле башка факторларны 

исәпкә алып эшләнә. 



3.6. Планлы тикшерүләр объектларны төзегәндә, реконструкцияләгәндә, 

ремонтлаганда, төзекләндерү, яшелләндерү буенча чаралар үткәргәндә 

гамәлдәге законнар тарафыннан билгеләнгән нормаларны һәм кагыйдәләрне 

үтәп үткәрелә. 

3.7. Бер юридик затка яки шәхси эшмәкәргә карата планлы тикшерүләр ике 

елга бер тапкырдан да артмаска мөмкин. 

3.8. Муниципаль контроль буенча эшләр планында күрсәтелә: 

- тикшерелергә тиешле мәсьәләләр; 

- тикшерү үткәрү ае; 

- муниципаль контроль чараларын үткәрү өчен җаваплы (җаваплы) вазыйфаи 

затның фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

- башка кызыксынган органнар вәкилләрен тикшерүдә катнашу. 

3.9. Уртак тикшерүләр үткәрү өлешендә муниципаль контроль буенча эшләр 

планнары расланганчы, планлаштырылган чараларда катнашучы дәүләт 

хакимиятенең тиешле башкарма органнары белән килештерелергә тиеш. 

3.10. Планнан тыш тикшерүләр үткәрелә: 

- эшләр башкарганда элегрәк ачыкланган бозуларны бетерү турында 

таләпләрнең үтәлешен тикшерү өчен; 

- урын булган әлеге кагыйдә бозулар турында мәгълүматлар булганда; 

- әлеге кагыйдәләрне бозуга бәйле мәсьәләләр буенча гражданнар, юридик 

затлар, шулай ук дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары мөрәҗәгать 

иткәндә; 

- башка очракларда гамәлдәге законнар, муниципаль хокукый актлар 

нигезендә. 

Вәкаләтле органга мөрәҗәгать иткән затны билгеләргә мөмкинлек бирми 

торган мөрәҗәгатьләр планнан тыш тикшерүләр үткәрүгә нигез була алмый. 

3.11. Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә хокук бозу фактын теркәү 

максатларында вәкаләтле органның вазыйфаи заты тарафыннан тикшерү 

затка (Татарстан Республикасы законнары нигезендә кем әлеге Нигезләмә 

бозулар өчен җаваплы булуына бәйле рәвештә) ачыкланган бозуларны бетерү 

турында күрсәтмә яисә ачыкланган бозуларны бетерү һәм гаепле затларны 

законда билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрү өчен 

тиешле дәүләт органына мөрәҗәгать бирү өчен нигез була торган акт төзелә. 

3.12. Актта күрсәтелә: 

- акт төзү датасы, вакыты һәм урыны һәм номеры; 

- Акт төзегән вазифаи затның Ф. И. О. һәм вазифасы; 

- тикшерүне үткәрү нигезе; 

- Ф. И. О., яшәү урыны адресы, аңлаешлы буларак җәлеп ителә торган 

затларның телефоны; 



- тикшерелергә тиешле фактлар; 

- Ф. И. О. (юридик затның исеме), яшәү урыны адресы (реквизитлар), 

тикшерү үткәрелә торган затның телефоны; 

- административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы 

Кодексының 1 статьясына сылтама белән бозу тасвирламасы; 

- тикшерү нәтиҗәләре буенча тикшерелүче затның аңлатмасы; 

- тикшерелә торган зат акты белән танышу турында билге; 

- хокук бозулар булуын раслый алган затларның имзалары; 

- акт төзегән вазифаи затның имзасы; 

- хокук бозу очракларын теркәп торучы кушымталар. 

Закон бозу фактын законда тыелмаган теләсә нинди ысул белән (фото, 

видеога төшерү, хокук бозуларның булуын раслый алган затларның 

аңлатмалары) расланырга мөмкин. 

3.13. Күрсәтмәдә бозу төре күрсәтелә, таләпләр бозылган норматив хокукый 

актка, проект документациясенә сылтама күрсәтелә, шулай ук объектның 

конструктив һәм башка үзенчәлекләрен исәпкә алып, җитешсезлекләрне 

бетерү вакыты билгеләнә. 

3.14. Тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән һәм аның нигезендә бирелгән акт 

ачыкланган бозуларны бетерү турында таләп ике нөсхәдә төзелә. Үткәрелгән 

тикшерү турындагы актка тикшерү барышында төзелгән яисә алынган 

документлар (алар булганда) теркәлә. Актның һәм таләпләрнең беренче 

нөсхәләре, шулай ук күрсәтелгән документларның күчермәләре тикшерелүче 

затка тапшырыла (Татарстан Республикасы законнары нигезендә кем әлеге 

Нигезләмә тарафыннан җибәрелгән бозулар өчен җаваплы булуына карап). 

Актның икенче нөсхәләре һәм таләпләр,шулай ук тикшерү барышында 

төзелгән яисә алынган документлар, законда башкасы каралмаган булса, 

Вәкаләтле органда кала. 

3.15. Ачыкланган срокны бетерү өчен билгеләнгән вакыттан соң вәкаләтле 

органның вазыйфаи заты тарафыннан кабат тикшерү үткәрелә. 

Үткәрелгән тикшерү турындагы акт ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү 

һәм гаепле затларны законда билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкка тарту 

буенча чаралар күрү турындагы мәсьәләне хәл итү өчен тиешле дәүләт 

хакимияте башкарма органына җибәрелә. 

 

5. Муниципаль функцияне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи затлары 

вәкаләтләре муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда 

5.1. Вәкаләтле органның вазыйфаи затлары муниципаль контрольне гамәлгә 

ашыру буенча йөкләнгән бурычларын үтәү өчен хокуклы: 



- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында һәм әлеге 

Нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә, хезмәт таныклыгын һәм тикшерүне 

үткәрү турында боерык яки әлеге күрсәтмәнең мөһерләнгән күчермәләрен 

тапшырганда объектларга бару; 

- тикшерелгән заттан башкарылган эшләрнең нәтиҗәләрен, муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыру белән бәйле документларны тапшыруны таләп 

итәргә; 

- гамәлдәге законнар нигезендә, муниципаль хокукый актлар нигезендә бу 

эшләр башкарганда таләп ителсә, тикшерелгән заттан башкарылган эшләргә 

һәм кулланыла торган материалларга тикшерүләр, сынаулар, экспертизалар 

үткәрүне таләп итәргә; 

- үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча актлар төзергә, алар нигезендә 

ачыкланган бозуларны бетерү турында таләпләр чыгарыла; 

 тикшерү барышында ветеринария-санитария кагыйдәләрен бозу очраклары 

ачыкланды, ә нәкъ: хайван продукциясе аның кайдан китерелүен, чыгышын, 

сыйфатын һәм хәвефсезлеген, шулай ук продукция чыгарылган җирлекнең 

эпизоотик иминлеген раслый торган ветеринария документлары белән генә 

кабул ителә.; 

- территорияләрне төзекләндерү өлкәсендә гамәлдәге законнар һәм 

муниципаль хокукый актларның үтәлешен тикшерүчедән таләп итәргә; 

- ачыкланган бозуларны бетерү һәм гаепле затларны законда билгеләнгән 

тәртиптә җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрү турындагы мәсьәләләрне 

хәл итү өчен дәүләт хакимиятенең башкарма органнарына, күзәтчелек 

органнарына яисә судка мөрәҗәгать итәргә; 

- гамәлдәге законнар нигезендә Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә 

органнарыннан, Башкарма комитет структурасына керүче органнардан, 

барлык милек рәвешләрендәге оешмалардан муниципаль контрольне гамәлгә 

ашыру өчен кирәкле белешмәләр һәм башка документларны соратып алырга 

һәм алырга; 

- Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары, Муниципаль 

хокукый актлар нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру. 

5.2. Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча чаралар үткәргәндә 

вәкаләтле органның вазыйфаи затлары бурычлы: 

- тикшерелә торган затның Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

законнарын, муниципаль хокукый актларын, хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен үтәргә; 



- муниципаль контроль чараларын гамәлгә ашырганда юридик затларның, 

шәхси эшкуарларның һәм гражданнарның хокукларын яклау буенча закон 

таләпләрен үтәргә; 

- үз вәкаләтләре чикләрендә җирлек территориясен төзекләндерү өлкәсендәге 

җитешсезлекләрне булдырмау, ачыклау, булдырмау һәм бетерү буенча 

кирәкле чаралар күрергә; 

- җирлек территориясен төзекләндерү өлкәсендә закон бозуларга китерә 

торган хәлләрне бетерү буенча профилактик эш алып барырга; 

- авыл җирлеге территориясен төзекләндерү өлкәсендәге хокук бозулар 

турындагы гаризаларны һәм хәбәрләрне оператив рәвештә карарга, аларны 

вакытында бетерү буенча чаралар күрергә. 

5.3. Тикшерелә торган зат муниципаль контроль буенча чаралар үткәргәндә 

хокуклы: 

- муниципаль контроль буенча чаралар үткәргәндә катнашырга һәм тикшерү 

предметына кагылышлы мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 

- муниципаль контроль буенча чаралар нәтиҗәләре белән танышу һәм алар 

белән, шулай ук вәкаләтле орган вазыйфаи затларының аерым гамәлләре 

белән килешмәвен белдерү; 

- законда билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле орган вазыйфаи затларының 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирергә; 

- гамәлдәге законнар, муниципаль хокукый актлар нигезендә башка 

хокукларны гамәлгә ашыру. 

5.4. Тикшерелүче зат муниципаль контроль буенча чаралар үткәргәндә 

бурычлы: 

- муниципаль контроль буенча чаралар уздырганда үз вәкилләренең 

катнашуын тәэмин итәргә яисә анда катнашуларын тәэмин итәргә; 

- вәкаләтле органның вазыйфаи затыннан муниципаль контроль предметына 

кагылышлы соралган документларны тапшырырга; 

- күрсәтелгән чараларны үтәгәндә муниципаль контроль чараларын 

оештыруда һәм үткәрүдә ярдәм итәргә. 

5.5. Муниципаль контроль чараларын үткәрүгә каршы торучы затлар Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә җаваплы. 

 


