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Буа муниципаль районы территориясендә  

муниципаль торак контролен башкару  
административ регламенты 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Муниципаль контроль төре 
1.1.1. Әлеге административ регламентның гамәлдә булуы кысаларында Буа 

муниципаль районы территориясендә муниципаль торак контролен башкару буенча 
муниципаль функция үтәлә. 

1.1.2. Муниципаль торак контроле булып муниципаль берәмлек территориясендә 
юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм гражданнар тарафыннан торак мөнәсәбәтләре 
өлкәсендә федераль законнар һәм Россия Федерациясе субъектлары законнары, шулай 
ук муниципаль хокукый актлар белән муниципаль торак фондына карата билгеләнгән 
мәҗбүри таләпләр үтәлешен тикшерүне оештыруга һәм үткәрүгә вәкаләтле җирле 
үзидарә органнары эшчәнлеге аңлашыла. Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 
хакимияте органнары җирле үзидарә вәкаләтле органнарына лицензия нигезендә 
күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшчәнлек алып баручы юридик затларга яки 
шәхси эшмәкәрләргә карата лицензия контролен башкарганда тикшерүләр үткәрү буенча 
Россия Федерациясе субъектлары законнары белән аерым вәкаләтләр бирергә хокуклы.  

1.1.3. Муниципаль торак контролен башкару административ регламенты муниципаль 
функцияне башкаруның нәтиҗәлелеген һәм сыйфатын үстерү максатында эшләнгән, ул 
түбәндәгеләрне билгели: 

- Буа муниципаль районында юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең һәм 
гражданнарның муниципаль торак фондына карата торак мөнәсәбәтләре өлкәсендә 
федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары, шулай ук муниципаль 
хокукый актлар белән билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен тикшерүне оештыру 
һәм үткәрү тәртибен; 

- муниципаль торак контролен башкару формаларын; 
- муниципаль торак контроле органы тикшерүләр үткәргәндә гамәлләренең 

(административ процедураларның) срокларын һәм эзлеклелеген; 
- муниципаль торак контроле башкарырга вәкаләтле органның, аның вазыйфаи 

затларының тишерүләр үткәргәндә, шулай ук муниципаль торак контроле буенча чаралар 
үткәргәндә юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең, гражданнарның  хокукын, 
бурычларын һәм җаваплылыгын. 

 
1.2. Муниципаль торак контролен башкаручы җирле үзидарә органы атамасы 
Муниципаль контроль башкаручы орган булып Буа муниципаль районы Башкарма 

комитеты тора, муниципаль контроль башкаруга вәкаләтле (алга таба – муниципаль 
контроль) орган – Буа муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, транспорт, 
торак-коммуналь һәм юл хуҗалыгы бүлеге (алга таба – вазыйфаи затлар). 

 
1.3. Муниципаль контроль башкаруны көйләүче норматив хокукый актлар исемлеге 
Муниципаль контроль түбәндәге норматив хокукый актлар нигезендә башкарыла: 
Россия Федерациясе Конституциясе; 
Россия Федерациясенең Административ хокук бозулар турындагы кодексы; 
Россия Федерациясе Торак кодексы; 

kodeks://link/d?nd=9004937&prevdoc=546818756
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=546818756
kodeks://link/d?nd=901919946&prevdoc=546818756


«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы (алга таба – 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы); 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне башкарганда юридик 
затларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең хокукын яклау турында» 2008 елның 26 
декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законы (алга таба – 2008 елның 26 
декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законы); 

«Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүмат 
алуны тәэмин итү хакында» 2009 елның 9 февралендәге 8-ФЗ номерлы Федераль законы; 

Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең «Тикшерүләр оештырганда һәм уздырганда 
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында дәүләт контроле (күзәтчелеге)  
органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан документларга һәм (яисә) 
мәгълүматларга, шул исәптән электрон рәвештә, шушы документлар һәм (яисә) 
мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына 
яисә дәүләт органнарына яисә  җирле  үзидарә органнарына буйсынучы оешмаларга 
гарызнамәләр җибәрү һәм аларны түләүсез нигездә алу турында» 2016  елның  18  
апрелендәге  323  номерлы  карары; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, 
муниципаль контроль (күзәтчелек) органнары тарафыннан тикшерүләрне оештырганда 
һәм уздырганда ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында шул документлар 
һәм (яисә) мәгълүмат белән эш итүче бүтән дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә 
органнарыннан яисә оешмалардан соратыла һәм алына торган документлар һәм (яисә) 
мәгълүматлар исемлеген раслау турында» 2016 елның 19 апрелендәге 724 номерлы 
боерыгы; 

Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм 
муниципаль контрольлек органнары тарафыннан юридик затларга һәм шәхси 
эшкуарларга планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү кагыйдәләрен 
раслау турында» 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда 
милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү 
турында» 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары («Күпфатирлы йортларда һәм 
торак йортларда милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь 
хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре» белән бергә); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йорттагы гомуми милек белән 
идарә итү, аны карап тоту һәм ремонтлау буенча тиешле сыйфатта булмаган һәм (яки) 
билгеләнгән дәвамлылыктан озаграк туктатып торып хезмәтләр күрсәткән һәм эшләр 
башкарган очракта, күпфатирлы йорттагы гомуми мөлкәтне карап тоту кагыйдәләрен һәм 
торак урынны карап тоткан өчен түләү күләменә үзгәреш кертү кагыйдәләрен раслау 
турында» 2006 елның 13 августындагы 491 номерлы карары; 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм 
шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль закон нигезләмәләрен 
тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы (алга таба 
- 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерык); 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставы; 
Әлеге административ регламент. 
 
1.4. Муниципаль торак контролен башкаруның административ регламенты предметы 

һәм тәртибе 
1.4.1. Муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру предметы булып законнар 

нигезендә юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең һәм гражданнарның федераль 
законнар, Татарстан Республикасы законнары, муниципаль хокукый актлар белән 
муниципаль торак фондына карата урнаштырылган мәҗбүри таләпләрне үтәвен тикшерү 
тора. 

 



1.5. Муниципаль торак контролен башкаруны тәэмин итүче вазыйфаи затларның 
хокуклары һәм бурычлары 

1.5.1. муниципаль торак контроле вәкаләтле органының муниципаль торак контроле 
башкаруга вәкаләтле вазыйфаи затлары хокуклы: 

1.5.1.1. дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, юридик 
затлардан, шәхси эшмәкәрләрдән һәм гражданнардан мәҗбүри булган таләпләрнең 
үтәлүен тикшерү өчен кирәк булган мәгълүмат һәм документларны дәлилләнгән язмача 
мөрәҗагатьләр нигезендә соратырга һәм алырга; 

1.5.1.2. хезмәт таныклыгын һәм тикшерү билгеләнү турында муниципаль торак 
контроле вәкаләтле органыны җитәкчесенең тикшерү билгеләү турындагы боерыгы 
күчермәсен күрсәтеп, территориягә һәм анда булган күп фатирлы йортларга, күп 
фатирлы йортларның гомуми файдаланудагы урыннарына, шулай ук күп фатирлы 
йортларда милекчеләр ризалыгы белән торак урыннарга үтеп керергә һәм аларда 
тикшерү һәм контроль буенча башка чаралар үткәрергә, торак милекчеләре иптәшлеге 
уставының, уставка кертелгән үзгәрешләрнең Россия Федерациясе законнары 
таләпләренә җавап бирүен тикшерергә, торак урыннары милекчеләре гаризасы буенча 
күп фатирлы йортта торак милекчеләренең гомуми җыелышында торак милекчеләре 
иптәшлеген төзү турында карар кабул ителүнең законлылыгын, торак милекчеләре 
иптәшлеге уставының, уставка кертелгән үзгәрешләрнең Россия Федерациясе законнары 
таләпләренә җавап бирүен, торак милекчеләре иптәшлеге әгъзаларының гомуми 
җыелышында иптәшлекнең идарә рәисен һәм иптәшлек идарәсенең башка әгъзаларын 
сайлауның законлылыгын, күп фатирлы йортта торак урыннар милекчеләренең андый 
милекчеләрнең гомуми җыелышында, Торак кодексының 162 статьясы буенча идарә 
оешмасы белән күп фатирлы йортка идарә итү турында килешү төзү максатында, күп 
фатирлы йорт белән идарә итү эшчәнлеген башкаручы (идарә оешмасы) оештыру-
хокукый формага карамастан юридик затны яки шәхси эшмәкәрне сайлауның 
законлылыгын, әлеге килешү шартларын раслауның һәм аның төзелүенең законлылыгын 
тикшерергә; 

1.5.1.3 мәҗбүри таләпләрне бозуларны туктату турында, ачыкланган  бозуларны 
бетерү, мәҗбүри таләпләрне үтәү буенча чаралар үткәрү, шул исәптән торак 
милекчеләре иптәшлеге уставының, уставка кертелгән үзгәрешләрнең мәҗбүри 
таләпләргә тәңгәл килмәвен андый күрсәтмә юнәлдерелгәннән соң алты ай срокта 
бетерү турында күрсәтмәләр бирергә; 

1.5.1.4 мәҗбүри таләпләрне бозу белән бәйле административ хокук бозулар турында 
беркетмәләр төзергә, андый хокук бозуларга юл куймау буенча чаралар күрергә; 

1.5.1.5 административ хокук бозулар турында эшләр кузгату буенча мәсьәләләрне 
хәл итү өчен, вәкаләтле органнарга мәҗбүри таләпләрне бозу, шулай ук муниципаль 
торак контроле органнары күрсәтмәләрен үтәмәү белән бәйле материалларны 
җибәрергә; 

1.5.1.6. җинаять билгесе буенча җинаять эшләре кузгату буенча мәсьәләләрне хәл 
итү өчен, вәкаләтле органнарга мәҗбүри таләпләрне бозу белән бәйле материалларны 
җибәрергә; 

1.5.1.7. муниципаль торак контролен башкару нәтиҗәләре буенча тиешле контроль 
актларын төзергә; 

1.5.1.8. федераль законнарда, муниципаль хокукый актларда каралган башка 
хокукларга. 

1.5.2. Вазыйфаи затлар бурычлы: 
мәҗбүри таләпләрне һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне 

бозуларны кисәтү, ачыклау һәм тыю буенча Россия Федерациясе законнары нигезендә 
бирелгән вәкаләтләрне үз вакытында һәм тулысынча башкарырга; 

Россия Федерациясе законнарын, тикшерү үткәрелгән юридик зат, шәхси эшмәкәр, 
гражданинның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәргә; 

тикшерүне муниципаль торак контроле вәкаләтле органы җитәкчесенең, муниципаль 
торак контроле вәкаләтле органы җитәкчесе урынбасарының аны үткәрү турындагы 
карарына таянып, аның билгеләнеше нигезендә үткәрергә; 



тикшерүне хезмәт бурычларын башкарган вакытта гына, урынга чыгып тикшерүне 
хезмәт таныклыгын, муниципаль торак контроле вәкаләтле органы җитәкчесенең, җитәкче 
урынбасарының боерыгы яки карары күчермәләрен һәм 2008 елның 26 декабрендәге 294-
ФЗ номерлы Федераль законының 10 статьясы 5 өлешендә каралган очракларда, 
тикшерү үткәрүне килештерү турындагы документның күчермәләрен күрсәтеп кенә 
үткәрергә, 

юридик затның җитәкчесенә, башка вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, 
шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә, гражданинга, аның вәкаләтле вәкиленә 
тикшерү барышында катнашырга һәм тикшерү предметына кагылышлы сорауларга 
аңлатма бирергә комачауламаска; 

тикшерү барышында катнашкан юридик затның җитәкчесенә, башка вазыйфаи 
затына яки вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә, 
гражданинга, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү предметына кагылышлы мәгълүмат һәм 
документларны бирергә; 

юридик затның җитәкчесен, башка вазыйфаи затын яки вәкаләтле вәкилен, шәхси 
эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен, гражданинны, аның вәкаләтле вәкилен тикшерү 
нәтиҗәләре белән таныштырырга; 

юридик затның җитәкчесен, башка вазыйфаи затын яки вәкаләтле вәкилен, шәхси 
эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен ведомствоара мәгълүмати бәйләнеш кысаларында 
алынган документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән таныштырырга; 

ачыкланган бозу фактлары буенча кабул ителә торган чараларны билгеләгәндә  
күрсәтелгән чараларның бозуларның авырлыгына, аларның кешеләрнең гомере, 
сәламәтлеге өчен, хайваннар, үсемлекләр, әйләнә-тирә мохит, Россия Федерациясе 
халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкәрләре), Россия 
Федерациясе Музей фонды составына кертелгән, аеруча кыйммәтле, шул исәптән 
уникаль музей предметлары һәм музей коллекцияләре, Россия Федерациясе Архив 
фонды документларына, милли китапханә фонды составына керүче, махсус 
тарихи,фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган документлар өчен, табигый һәм техноген 
холыклы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү өчен потенциаль куркынычлылыгына туры 
килүен исәпкә алырга, шулай ук гражданнарның, шул исәптән эшмәкәрләрнең, юридик 
затларның хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре нигезсез чикләнүгә юл куймаска; 

юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, гражданнар шикаять белдерелгән очракта, 
Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә үз гамәлләреңнең нигезле 
булуын дәлилләргә; 

2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән 
юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә тикшерү үткәрү срокларын, шулай ук муниципаль 
хокукый актларда билгеләнгән гражданнарга тикшерү үткәрү срокларын сакларга; 

юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән, гражданиннан Россия Федерациясе 
законнарында каралмаган документларны һәм бүтән белешмәләрне таләп итмәскә; 

урынга чыгып тикшерүне уздыра башлаганчы юридик затның җитәкчесе, башка 
вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, 
гражданин, аның вәкаләтле вәкиле гозере буенча аларны уздырыла торган тикшерүгә 
нигез булган административ регламент (ул булса) нигезләмәләре белән таныштырырга; 

уздырылган тикшерү турында юридик затта, шәхси эшмәкәрдә ул булган очракта, 
тикшерүләрне исәпкә алу журналында теркәргә; 

Федераль законнарда каралган башка бурычларны үтәргә. 
1.5.3. Тикшерү үткәргәндә муниципаль контроль органы вазыйфаи затлары 

түбәндәгеләргә хокуклы түгел: 
мәҗбүри таләпләрне һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрнең, 

әгәр әлеге таләпләр дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы, мунициналь контроль органы 
вәкаләтләренә карамаса, бу вазыйфаи затлар алар исеменнән гамәлләр кылса, 
үтәлешен тикшерергә; 

СССР һәм РСФСР башкарма хакимият органнарының норматив хокукый актларында  
билгеләнгән  таләпләрнең  үтәлешен,  шулай  ук  мәҗбүри кулланышы  Россия 
Федерациясе законнарында каралмаган норматив документларның таләпләре үтәлешен 
тикшерергә; 



Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылмаган 
зарури таләпләрнең һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрнең 
үтәлешен тикшерергә; 

тикшерүне уздырганда юридик зат җитәкчесе, бүтән вазыйфаи заты яисә аның 
вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, планлы 
яисә урынга чыгып планнан тыш тикшерүне гамәлгә ашырырга, мондый тикшерү «Дәүләт 
контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне башкарганда юридик затларның 
һәм шәхси эшмәкәрләрнең хокукын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ 
номерлы Федераль законы 10 статьясының 2 өлешендәге 2 пунктының «б» пунктчасында 
каралган нигез буенча уздырылган очрактан тыш, һәм шулай ук җир кишәрлеге 
милекчеләренә, җирдән файдаланучыларга, җир милекчеләренә һәм җир кишәрлеген 
арендага алучыларга тиешенчә белдергән очракларда җир законнары таләпләрен үтәүне 
тикшерергә; 

әгәр алар тикшерү объектлары булып тормаса яисә тикшерү предметына карамаса, 
документлар, мәгълүматлар, продукция үрнәкләрен, әйләнә-тирә мохит объектларын һәм 
җитештерү тирәлеге объектларын тикшерү пробаларын тапшыруны таләп итәргә, шулай 
ук мондый документларның төп нөсхәләрен алырга; 

продукция үрнәкләрен, әйләнә-тирә мохит объектларын һәм җитештерү тирәлеге 
объектларын тикшерү пробаларын аларга тикшеренүләр, сынаулар уздыру, үлчәмнәр алу 
өчен күрсәтелгән үрнәкләрне, пробаларны алу турында беркетмәләрне билгеләнгән 
рәвешендә рәсмиләштермичә һәм илкүләм стандартларда билгеләнгән, үрнәкләрне, 
пробаларны алу кагыйдәләрендә һәм аларга тикшеренүләр, сынаулар уздыру, үлчәмнәр 
алу методларында, техник регламентларда яки алар үз көченә кергән көнгә кадәр 
гамәлдә булган бүтән норматив техник документларда һәм тикшеренүләрнең, 
сынауларның, үлчәмнәр алуларның кагыйдәләрендә һәм методларында билгеләнгән 
нормалардан артып китүче санда алырга; 

тикшерү уздыру нәтиҗәсендә алынган һәм дәүләт, коммерция, хезмәт, закон белән 
сакланган башка сер булган, Россия Федерациясе законнарында каралган очракладан 
тыш, мәгълүматны таратырга; 

тикшерү уздыру өчен билгеләнгән срокларны арттырырга; 
юридик затларга алар хисабыннан контрольлек буенча чаралар үткәрү турында 

күрсәтмәләр яки тәкъдимнәр бирүне гамәлгә ашырырга; 
юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән башка дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары яисә дәүләт органнарына яки җирле үзидарә органнарына буйсынучы 
оешмалар карамагында булган рөхсәт документларын да кертеп, Россия Федерациясе 
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән исемлеккә кертелгән документларны һәм (яки) 
мәгълүматны тәкъдим итүләрен таләп итәргә; 

юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән тикшерүне үткәрә башлау датасына кадәр 
документлар, мәгълүматлар тәкъдим итүне таләп итәргә. Муниципаль контроль органы, 
тикшерү үткәрү турында әмер яки боерык кабул ителгәннән соң, ведомствоара 
мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында кирәкле документларны һәм (яки) 
мәгълүматларны соратырга хокуклы. 

 
1.6. Үзләренә карата муниципаль торак контроле гамәлгә ашырыла торган 

затларның хокуклары һәм бурычлары 
1.6.1. Юридик затның җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкиле, шәхси 

эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, гражданнар, һәм вәкаләтле вәкилләр тикшерү үткәрү 
барышында түбәндәгеләргә хокуклы: 

Тикшерүне үткәргәндә турыдан-туры катнашырга, тикшерү предметына кагыла 
торган мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 

Муниципаль торак контроле органыннан, аның вазыйфаи затларыннан тикшерү 
предметына кагыла торган һәм 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль 
законында каралганча тәкъдим ителергә тиешле мәгълүматларны алырга; 

Муниципаль торак контроле органы документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән эш 
итүче бүтән дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт 
органнарының ведомство яки җирле үзидарә органнары буйсынуындагы оешмалардан 



ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында алган документлар һәм (яки) 
мәгълүматлар белән танышырга; 

Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында сорала торган 
документларны һәм (яки) мәгълүматларны муниципаль контроль органына үз ихтыяры 
белән тапшырырга; 

Тикшерү нәтиҗәләре белән танышырга һәм тикшерү актында тикшерү нәтиҗәләре 
белән үзенең танышуы, алар белән, шулай ук муниципаль торак контроле органы 
вазыйфаи затларының аерым гамәлләре белән ризалашуы яки ризалашмавы турында 
күрсәтергә; 

Тикшерү уздырылганда муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының юридик 
затның, шәхси эшмәкәрнең, гражданның хокуклары бозылуга китереп чыгарган 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) Россия Федерациясе законнары нигезендә 
административ һәм (яки) суд тәртибендә шикаять белдерергә; 

Россия Федерациясе Президенты карамагында шәхси эшкуарларның хокукларын 
яклау буенча Вәкаләтле вәкилне, яисә Россия Федерациясе субъектында шәхси 
эшкуарларның хокукларын яклау буенча Вәкаләтле вәкилне тикшерүдә катнашуга җәлеп 
итәргә; 

муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының, Россия Федерациясе 
законнарында билгеләнгән тәртиптә законсыз дип танылган, гамәлләре (гамәл кылмавы) 
аркасында килгән зыянны каплатырга. 

1.6.2. Юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр яки аларның вәкаләтле вәкилләре, 
гражданнар, аларның вәкаләтле вәкилләре тикшерү үткәрелгәндә түбәндәгеләргә 
бурычлы:  

Юридик затларның җитәкчеләре, башка вазыйфаи затлары яки вәкаләтле вәкилләре 
катнашуын тәэмин итәргә; шәхси эшмәкәрләр катнашырга яки мәҗбүри таләпләр һәм 
муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән таләпләрне үтәү буена чараларны 
оештыру һәм үткәрүгә җаваплы вәкаләтле вәкилләрнең катнашуын тәэмин итәргә тиеш. 

Муниципаль торак контроле буенча чаралар үткәргәндә вазыйфаи затларга киртә 
тудырмаска. 

Вазыйфаи затларга гамәлдәге законнарда тәкъдим итү каралган мәгълүматларны 
һәм документларны бирергә. 

Урынга чыгып тикшерү уздыручы муниципаль торак контроле инспекторларына һәм 
урынга чыгып тикшерүдә катнашучы экспертларга, эксперт оешмалары вәкилләренә 
юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданин үз эшчәнлеген башкарганда файдаланган 
биналарга, төзелешләргә, корылмаларга, бүлмәләргә керү, алар файдаланган 
җиһазларны карау мөмкинлеген тәэмин итәргә; 

Россия Федерациясе законнарында каралган башка бурычларны үтәргә. 
1.6.3. Гамәлдәге федераль һәм төбәк законнарын бозган, тикшерү үткәрүгә 

дәлилләрсез киртәләр тудырган, тикшерүләр үткәрүдән качучы һәм (яки) ачыкланган 
мәҗбүри таләпләрне яки муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән таләпләрне  
бозуларны бетерү турында вазыйфаи затларның күрсәтмәләрен билгеләнгән срокта 
үтәмәгән тикшерелүче затлар, аларның вәкаләтле вәкилләре законнар нигезендә җавап 
тота. 

 
1.7. Муниципаль торак контролен башкару нәтиҗәләре 
Муниципаль торак контролен башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора: 
- муниципаль торак фондының сакланышын, милек формасына карамастан торак 

фондына тиешенчә хезмәт күрсәтелүен, Россия Федерациясе Икътисадый үсеш 
министрлыгының «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең хокукларын яклау турында» 
Федераль закон нигезләмәләрен тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 
141 номерлы боерыгы белән билгеләнгән типик формадагы тикшерү актын (алга таба – 
тикшерү акты) төзү. 

- ачыкланган бозуларны бетерү турында, аларны бетерү срокларын билгеләп, 
күрсәтмә (алга таба – күрсәтмә) бирү. 1нче кушымта. 



- гамәлдәге законнарны бозулар ачыклану турындагы материалларны, закон 
бозуларга (җинаятьләргә) юл куйган затларны административ яки җинаять 
җаваплылыгына тарту өчен вәкаләтле дәүләт хакимияте органнарына юнәлдерү. 

Тикшерү нәтиҗәләре турында мәгълүмат Буа муниципаль районының “Интернет” 
челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла. 

 
2. Муниципаль торак контролен башкару тәртипләренә таләпләр 

 
2.1. Муниципаль торак контролен башкару турында мәгълүмат җиткерү тәртибе 
1. Муниципаль торак контролен башкару турында мәгълүмат түбәндәгечә җиткерелә: 
ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитетында; 
телефон элемтәсе, электрон мәгълүмат җиткерү чараларын файдаланып; 
гомуми кулланыштагы мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрләрдә урнаштыру 

(шул исәптән Интернет челтәрендә) һәм гаммәви мәгълүмат чараларында бастыру юлы 
белән. 

2. Буа муниципаль районы Башкарма комитетының урнашкан урыны, эш графигы 
(режимы), элемтә өчен телефоннары, Интернет-адресы, электрон почта адресы турында 
мәгълүматлар: 

- Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты адресы: 
Татарстан Республикасы, Буа шәһәре, Жорес ур., 110а йорт; 

- электрон почта адресы: bua@tatar.ru; 
- Буа муниципаль районы Башкарма комитетының эш графигы: көн саен, шимбә һәм 

якшәмбедән тыш, дүшәмбе-җомга 8.00-17.00 сәгатьләрдә, төшке аш 12.00-13.00 
сәгатьләрдә. 

- Буа муниципаль районы Башкарма комитетының белешмә өчен телефоннары: 
8(84374) 3-11-93, 3-18-02 (факс). 

- Буа муниципаль районы Башкарма комитетының “Интернет” мәгълүмати-
телекоммуникацион челтәрләрендә рәсми сайты адресы: http://buinsk.tatarstan.ru. 

2.1.1. Урнашкан урын, эш графигы (режимы), элемтә өчен телефоннар, электрон 
почта адресы турында мәгълүматлар урнаштырыла: 

- Буа муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында; 
- Буа муниципаль районы Башкарма комитеты биналарындагы мәгълүмати 

стендларда. 
2.1.2. Әлеге Административ регламент, муниципаль торак контроле органының 

вазыйфаи затлары адресы һәм элемтә өчен телефоннары турында мәгълүматлар, 
муниципаль торак контролен башкарганда тикшерүләр үткәрү еллык планнары, 
тикшерүләр нәтиҗәләре турындагы мәгълүматлар кызыксынган затлар игътибарына Буа 
муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрләрендәге 
рәсми сайтында, шулай ук “Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) 
порталы” федераль дәүләт мәгълүмати системасына (http://www.gosuslugi.ru) урнаштыру 
юлы белән җиткерелә. 

2.1.3. Муниципаль торак контроле башкару мәсьәләре буенча мәгълүматлар, 
консультацияләр, белешмәләр алу өчен кызыксынган затлар муниципаль торак контроле 
органы вазыйфаи затларына турыдан-туры мөрәҗәгать итә ала. 

 
2.2. Муниципаль контроль башкару срогы 
2.2.1. Тикшерү үткәрүнең гомуми срогы (документларны тикшерү, урынга чыгып 

тикшерү) егерме эш көненнән артмаска тиеш. 
Бер кече эшмәкәрлек субъектына карата планлы урынга чыгып тикшерү үткәрүнең 

гомуми срогы елына кече предприятие өчен илле сәгатьтән һәм микропредприятие өчен 
унбиш сәгатьтән артмаска тиеш. 

Кече эшмәкәрлек субъектына тикшерү үткәргәндә ведомствоара мәгълүмати 
хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм (яки) мәгълүматлар алу таләп ителгән 
очракта, муниципаль контроль органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) тарафыннан 
тикшерү үткәрү ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне башкару өчен кирәк булган 

http://www.gosuslugi.ru/


срокка туктатыла ала, әмма ун эш көненнән дә озагракка түгел. Тикшерү үткәрүне икенче 
тапкыр туктатып торырга ярамый. 

Тикшерү үткәрүне туктатып тору срогы гамәлдә булган чорда муниципаль контроль 
органының кече эшмәкәрлек субъекты территориясендә, биналарында, төзелешләрендә, 
корылмаларында, бүлмәләрендә һәм башка объектларында күрсәтелгән тикшерү белән 
бәйле гамәлләре туктатылып тора. 

2.2.2. Искәрмәле, катлаулы һәм (яисә) озак вакытлы тикшеренүләрне, махсус 
экспертизаларны һәм тикшерүләрне үткәрү зарурлыгына бәйле булган очракларда, 
дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының, муниципаль контроль органының урынга чыгып 
планлы тикшерү үткәрүче вазыйфаи затлары тарафыннан дәлилләнгән тәкъдимнәре 
нигезендә, урынга чыгып планлы тикшерүне үткәрү вакыты шундый органның җитәкчесе 
тарафыннан озынайтылырга мөмкин, ләкин егерме эш көненнән дә артыграк чорга түгел, 
кече предприятиеләр өчен иң күбе – илле сәгатькә, микропредприятиеләр өчен иң күбе – 
унбиш сәгатькә. 

2.3. Муниципаль контроль органы тикшерүләрне оештырганда һәм уздырганда 
түләүсез нигездә, шул исәптән электрон рәвештә, Россия Федерациясе Хөкүмәте 
тарафыннан билгеләнгән исемлеккә кертелгән документларны һәм (яки) мәгълүматларны 
шушы документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт органнарыннан, 
җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарының яки җирле үзидарә 
органнарының ведомство буйсынуындагы оешмалардан ведомствоара мәгълүмати 
хезмәттәшлек кысаларында Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән срокларда һәм 
тәртиптә сората һәм ала. 

Салым яисә закон белән саклана торган бүтән серне тәшкил итүче белешмәләрдән 
торучы документларны һәм (яки) мәгълүматларны ведомствоара мәгълүмати 
хезмәттәшлек кысаларында сорату тиешле белешмәләрне тикшерүнең юридик затлар, 
шәхси эшмәкәрләр тарафыннан зарури таләпләрнең үтәлү фактын билгеләү зарурлыгы 
белән аңлатылган һәм әлеге белешмәләрне тәкъдим итү федераль законда каралган 
булу шарты белән рөхсәт ителә. 

Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документларны һәм (яисә) 
мәгълүматларны бирү, аларны ачу, шул исәптән, 294-ФЗ номерлы Федераль законда 
каралган очракларда, алар белән таныштыру Россия Федерациясенең дәүләт сере һәм 
законда саклана торган бүтән сер турында законнарындагы таләпләрне исәпкә алып 
гамәлгә ашырыла. 

Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документларны һәм (яки) 
мәгълүматларны бирү, аларны ачу, шул исәптән, «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 
муниципаль контрольне башкарганда юридик затларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең 
хокукын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль 
законында каралган очракларда, алар белән таныштыру Россия Федерациясенең дәүләт 
һәм законда саклана торган бүтән сере турында законнарындагы таләпләрне исәпкә 
алып гамәлгә ашырыла.  

 
3. Административ процедураларны үтәү составы, эзлеклелеге һәм сроклары, аларны 

үтәү тәртипләренә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон 
формада үтәү үзенчәлекләре 

 
3.1. Муниципаль контроль башкару буенча чаралар түбәндәге административ 

процедураларны үз эченә ала: 
планлы тикшерүне оештыру һәм уздыру; 
планнан тыш тикшерүне оештыру һәм уздыру; 
Документларны тикшерүне оештыру һәм уздыру; 
урынга чыгып тикшерүне оештыру һәм уздыру; 
Административ процедураларны үткәрүнең нәтиҗәсе булып гамәлдәге законнарның 

мәҗбүри таләпләрен бозуны кисәтү, ачыклау һәм чик кую, элегрәк ачыкланган закон 
таләпләрен бозуларны бетерүне контрольгә алу тора. 

Административ процедураларны үтәүнең нәтиҗәсен фиксацияләү ысулы булып 
вазыйфаи зат тарафыннан төзелгән тикшерү акты тора. 



Тикшерү Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт 
контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик 
затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль закон 
нигезләмәләрен тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы 
боерыгы белән расланган формада, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 
карарында күрсәтелгән вазыйфаи зат яки вазыйфаи затлар тарафыннан гына үткәрелә 
ала. 

Муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары карарында күрсәтелә: 
- муниципаль контроль органы атамасы, шулай ук муниципаль контроль төре 

(төрләре); 
- тикшерү үткәрергә вәкаләтле вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның, шулай ук 

тикшерү үткәрүгә җәлеп ителүче экспертларның, эксперт оешмалары вәкилләренең 
фамилияләре, исемнәре, атасы исемнәре; 

- тикшерелүче юридик затның атамасы яки шәхси эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, 
атасы исеме, юридик затның (аның филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур 
бүлекчәләренең) урнашкан урыннары яки шәхси эшмәкәрләрнең фактик эшчәнлек алып 
барган урыны; 

- тикшерүнең максатлары, бурычлары, предметы һәм аны үткәрү срогы; 
- тикшерү үткәрүнең хокукый нигезләре;  
- тикшерелергә тиешле мәҗбүри таләпләр һәм муниципаль хокукый актлар белән 

билгеләнгән таләпләр, шул исәптән, әгәр планлы тикшерү үткәргәндә тикшерү кәгазе 
(контроль сораулар исемлеге) файдаланылырга тиеш булса, тикшерү кәгазенең 
реквизитлары (контроль сораулар исемлеге); 

- үткәрү сроклары һәм контроль буенча тикшерү үткәрүнең максатларына һәм 
бурычларына ирешергә кирәкле контроль буенча чаралар исемлеге; 

- муниципаль контроль башкару буенча административ регламентларның исемлеге; 
- тикшерү үткәрүнең максатларына һәм бурычларына ирешергә кирәкле юридик зат, 

шәхси эшмәкәр тәкъдим итәргә тиешле документлар исемлеге; 
- тикшерү үткәрүне башлау һәм төгәлләү даталары; 
- муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары карары яки боерыгы 

типик формасында каралган булса, башка мәгълүматлар. 
Карар белән тикшерү үткәрү срогы билгеләнә һәм муниципаль торак контролен 

башкарырга вәкаләтле муниципаль торак контроле органы вазыйфаи затлары билгеләнә. 
Муниципаль контроль органы җитәкчесе карарының мөһер белән раслатылган 

күчермәләре тикшерү үткәргән муниципаль контроль органы вазыйфаи затлары имзасы 
белән берьюлы хезмәт таныклыгын күрсәтеп, юридик затның җитәкчесенә, башка 
вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә 
тапшырыла. Тикшерелергә тиешле затларның таләбе буенча муниципаль контроль 
органы вазыйфаи затлары, аларның вәкаләтләрен раслау максатында, экспертлар, 
эксперт оешмалары турында мәгълүмат бирергә тиеш. 

Юридик затның җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкиле, шәхси 
эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле соравы белән муниципаль контроль органы вазыйфаи 
затлары тикшерелергә тиешле затларны контроль буенча чаралар үткәрүнең 
административ регламенты һәм юридик зат, шәхси эшмәкәр үз эшчәнлеген башкарганда 
файдаланган объектларда аны үткәрү тәртипләре белән таныштырырга тиеш.  

Экспертлар, эксперт оешмалары хезмәтләрен түләү, шулай ук аларның контроль 
чараларында катнашу белән бәйле күргән чыгымнарын каплау Россия Федерациясе 
Хөкүмәте белән билгеләнгән тәртиптә һәм күләмдә башкарыла. 

 
3.2. Планлы тикшерүне оештыру һәм үткәрү 
3.2.1. Планлы тикшерү предметы булып юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданин 

эшчәнлек алып бару процессында барлыгы куелган мәҗбүри таләпләрне һәм муниципаль 
хокукый актлар белән билгеләнгән таләпләрне үтәве, шулай ук эшмәкәрлек 
эшчәнлегенең аерым төрләрен башкара башлау турындагы белдерүдә күрсәтелгән 
мәгълүматларның мәҗбүри таләпләргә тәңгәл килүе булып тора. 



3.2.2. Планлы тикшерү документар тикшерү һәм (яки) урынга чыгып тикшерү 
формасында үткәрелә. 

3.2.3. Планлы тикшерүләр, әгәр 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы 
Федераль законның 9 статьясы 9 һәм 9.3 өлешләрендә башкача каралмаса, өч елга бер 
тапкырдан ешрак үткәрелми. 

3.2.4. Планлы тикшерүләр Буа муниципаль районы Башкарма комитеты эшләгән һәм 
раслаган еллык тикшерү планнары нигезендә үткәрелә. 

3.2.5. Юридик затларны (аларның филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган 
структур бүлекчәләре) һәм шәхси эшмәкәрләрне еллык планлы тикшерү планнарында 
түбәндәге мәгълүматлар күрсәтелә: 

3.2.5.1. Эшчәнлекләре тикшерелергә тиешле юридик затларның (аларның 
филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләренең) атамалары, шәхси 
эшмәкәрләрнең фамилияләре, исемнәре, атасы исемнәре, юридик затларның (аларның 
филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләренең) урнашкан урыннары 
яки шәхси эшмәкәрләрнең фактик эшчәнлек алып барган урыннары. 

3.2.5.2. Һәр планлы тикшерүне үткәрүнең максаты һәм нигезе; 
3.2.5.3. Һәр планлы тикшерү үткәрүне башлау датасы һәм үткәрү сроклары; 
3.2.5.4. Конкрет планлы тикшерү башкаручы муниципаль контроль органы атамасы. 

Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары белән уртак 
планлы тикшерү үткәргәндә андый тикшерүдә катнашкан барлык органнарның атамалары 
күрсәтелә. 

3.2.6. Планлы тикшерүләр үткәрүнең расланган еллык планы кызыксынган затлар 
игътибарына аны Буа муниципаль районының “Интернет” челтәрендәге рәсми сайтына 
урнаштыру юлы белән яисә башка үтемле ысул белән җиткерелә. 

3.2.7. Планлы тикшерүләр үткәрүнең җыелма еллык проекты планлы тикшерүләр 
үткәрү елы алдындагы елның 1 сентябренә кадәр срокка, муниципаль контроль органы 
планлы тикшерүләр үткәрү планы проектын прокуратура органнарына юнәлдерә, шулай 
ук еллык муниципаль тикшерүләр планы алар расланганчы Буа муниципаль районы 
Башкарма комитеты тарафыннан килештерү өчен федераль дәүләт җир күзәтчелеге 
органнарының территориаль органнарына тиешле тикшерүләрне үткәрү елы алдындагы 
елның 1 июненә кадәр юнәлдерелә.  

3.2.7.2. Муниципаль контроль органы прокуратура органнары тәкъдимнәрен карау 
нәтиҗәләре буенча планлы тикшерүләр үткәрү елы алдындагы елның 1 ноябренә кадәр 
срокка планлы тикшерүләр үткәрүнең расланган еллык планын прокуратура органнарына 
җибәрә. 

3.2.8. Планлы тикшерүләр үткәрү еллык планына планлы тикшерүне кертү өчен 
түбәндәге көннән өч ел үтүе нигез булып тора:  

3.2.8.1. юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан күп фатирлы йортлар белән 
идарә итү буенча эшчәнлек һәм күп фатирлы йортларда гомуми милекне карап тоту һәм 
ремонтлау буенча хезмәт күрсәтү һәм (яки) эшләр башкару буенча эшчәнлекне, дәүләт 
торак күзәтчелеге органына әлеге эшчәнлекне башлау турында белдерү тәкъдим итү 
нигезендә, башкара башлау; 

3.2.8.2. социаль файдаланыштагы беренче наем йортын, анда торак урыннарны 
наемга бирүче эшчәнлеге тикшерелергә тиешле зат булганда, социаль файдаланыштагы 
наем йортлар муниципаль реестрына исәпкә кую; 

3.2.8.3. юридик затны, шәхси эшмәкәрне соңгы планлы тикшерү үткәрү тәмамлану; 
3.2.8.4. коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) куллану нормативлары 

билгеләнүе яки үзгәрүе. 
3.2.9. Муниципаль контроль органы тарафыннан тикшерү уздыру турында аны 

үткәрә башлауга өч эш көненнән дә соңармыйча юридик затка һәм шәхси эшмәкәргә 
планлы тикшерүне уздыра башлау турында муниципаль контроль органы җитәкчесе 
боерыгы күчермәсен кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп җибәреп 
һәм (яки) көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган һәм, әгәр дә 
мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, шәхси эшмәкәрләрнең 
бердәм дәүләт реестрында булса яисә элегрәк юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан 
дәүләт контроле (күзәтчелеге) органына, муниципаль контроль органына тапшырылган 



булса, юридик затның, шәхси эшмәкәрнең электрон почта адресына җибәрелгән электрон 
документ рәвешендә яисә башка төрле ысул белән хәбәр ителә. 

3.2.10. Планлы тикшерү үткәрү турында гражданинга аны уздыра башлаганчыга 
кадәр өч эш көненнән соңга калмыйча, планлы тикшерүне уздыра башлау турында 
боерыкның күчермәсен кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп 
җибәреп яисә башка төрле ысул белән хәбәр ителә. 

 
3.3. Планнан тыш тикшерү оештыру һәм үткәрү 
3.3.1. Планнан тыш тикшерүнең предметы булып эшчәнлекне башкару процессында 

юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданин тарафыннан мәҗбүри таләпләр һәм муниципаль 
хокукый актлар белән билгеләнгән таләпләрне үтәү, муниципаль контроль органы 
күрсәтмәләрен үтәү, кешеләрнең гомеренә, сәламәтлегенә зыян килүне, хайваннарга, 
үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 
объектларына (тарихи һәм мәдәни ядкәрләренә), Россия Федерациясе Музей фонды 
составына кертелгән, аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль музей предметларына һәм 
музей коллекцияләренә, Россия Федерациясе Архив фонды документларына, милли 
китапханә фонды составына керүче, махсус тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган 
документларга зыян килүне булдырмау, дәүләт иминлеген тәэмин итү буенча, табигый 
һәм техноген холыклы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү буенча, андый зыян 
килү нәтиҗәләрен юк итү буенча чаралар үткәрү тора; 

3.3.2. Планнан тыш тикшерү документар тикшерү һәм (яки) урынга чыгып тикшерү 
формасында үткәрелә. 

3.3.3. Планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып, 2008 елның 26 декабрендәге 
294-ФЗ номерлы Федераль законының 10 статьясы 2 өлешендә күрсәтелгән нигезләр 
белән беррәттән, аерым алганда система аша, дәүләт торак күзәтчелеге органына, 
муниципаль торак контроле органына гражданнардан, шул исәптән шәхси 
эшмәкәрләрдән, юридик затлардан мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, дәүләт хакимияте 
органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан мәгълүматлар керү, мәгълүмат 
системасында торак милекчеләре иптәшлеген, торак, торак-төзелеш яки башка 
махсуслашкан кулланучылар кооперативын оештыру тәртибенә, торак милекчеләре 
иптәшлеге, торак, торак-төзелеш яки башка махсуслашкан кулланучылар кооперативы 
уставына һәм андый иптәшлек яки андый кооперативның уставына үзгәрешләр кертү 
тәртибенә, күп фатирлы йортта торак урыннар милекчеләре тарафыннан күп фатирлы 
йорт белән идарә итү буенча эшчәнлек башкаручы (алга таба – идарә итү оешмасы) 
оештыру-хокукый формасына карамастан юридик затны яки шәхси эшмәкәрне идарә 
итүче оешма белән күп фатирлы йортка идарә итү килешүен төзү максатында сайлау 
турында карар кабул итү, күп фатирлы йортта гомуми милекне карап тотуга һәм 
ремонтлау буенча хезмәт күрсәтүгә һәм (яки) эшләр башкаруга идарә итү оешмасы белән 
килешү төзү турында карар кабул итү, РФ Торак кодексының 164 статьясы 1 өлешендә 
күрсәтелгән затлар белән күп фатирлы йортта гомуми милекне карап тоту буенча хезмәт 
күрсәтү һәм (яки) ремонт буенча эшләр башкару буенча килешүләр төзү турында карар 
кабул итү тәртибенә, әлеге килешүләрнең шартларын раслау һәм аларны төзү тәртибенә, 
күп фатирлы йортта торак урыннар милекчеләренең гомуми милекне карап тоту һәм 
әлеге йортта гомуми милеккә капиталь ремонт башкару тәртибенә таләпләрне бозу 
фактлары турында, идарә итүче оешма тарафыннан РФ Торак кодексында каралган 
бурычларны бозу фактлары турында, гражданнар тарафыннан коммуналь хезмәтләр 
өчен түләүләр кертү күләме үзгәрүнең чик (максималь) индексларын яңа редакциядә 
куллану өлкәсендә бозу фактлары турында, социаль файдаланыштагы наем 
йортларында торак урыннарны наемга бирүчеләр андый йортларда наем бирүчеләр һәм 
торак урыннарны наемга алучыларга социаль файдаланыштагы торак фодның торак 
урыннарына наем килешүләрен төзү һәм үтәүдә мәҗбүри таләпләрне һәм торак 
урыннарга наем килешүләрен бозу фактлары турында ачыклану тора. Күрсәтелгән 
нигезләр буенча планнан тыш тикшерү прокуратура органнары белән килештермичә һәм 
тикшерелүче оешмага планнан тыш тикшерү турында алдан белдерү бирмичә генә 
үткәрелә. 



3.3.4. Муниципаль контроль органына мөрәҗәгать иткән затны ачыкларга мөмкинлек 
бирмәгән мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, шулай ук әлеге Регламентның 3.3.3 пунктында 
күрсәтелгән фактлар турында мәгълүматлар булмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар 
планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып тора алмый. Әгәр мөрәҗәгатьтә яки 
гаризада әйтелгән мәгълүмат әлеге Регламентның 3.3.3 пункты нигезендә планнан тыш 
тикшерү үткәрү өчен нигез була алган очракта, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы, 
муниципаль контроль органы вазыйфаи затының мөрәҗәгать яки гариза авторлыгында 
дәлилле шиге булса, мөрәҗәгать итүче затны ачыклау өчен акылга ярашлы чаралар 
күрергә тиеш. Гариза бирүченең электрон документ формасында юнәлдерелгән 
мөрәҗәгатьләре һәм гаризалары планнан тыш тикшерү үткәрү өчен, әгәр алар гариза 
бирүче тарафыннан бердәм идентификация һәм аутентификация системасында гариза 
бирүчене мәҗбүри авторизацияләүне күздә тоткан мәгълүмати-коммуникация 
технологияләрен файдаланып юнәлдерелгән шарт белән генә нигез булып тора ала. 

3.3.5. Мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны әлеге регламентның 3.3.3 пунктында 
күрсәтелгән фактлар турындагы мәгълүматларны караганда, моңа кадәр кергән шундый 
ук мөрәҗәгать һәм гаризаларны карау нәтиҗәләре, шулай ук тиешле юридик затларга, 
шәхси эшмәкәрләргә карата элегрәк үткәрелгән контроль чаралары нәтиҗәләре дә 
исәпкә алынырга тиеш.    

3.3.6. Мәҗбүри таләпләрне бозган зат турында дөрес мәгълүматлар, мәҗбүри 
таләпләрне бозу яисә әлеге Регламентның 3.3.3 пунктында күрсәтелгән фактлар турында 
мәгълүматлар булмаса, муниципаль контроль органының вәкаләтле вазыйфаи заты 
кергән мәгълүматка баштан тикшерү үткәрә ала. 

Алдан тикшерү барышында гариза һәм мөрәҗәгать җибәргән, мәгълүмат биргән 
затлардан өстәмә мәгълүматлар һәм материаллар (шул исәптән телдән) соратып алу 
буенча чаралар күрелә, юридик затларның, шәхси эшкуарларның муниципаль контроль 
органы карамагында булган документларын карау үткәрелә, кирәк булса юридик зат, 
шәхси эшкуар белән бәйләнешкә керми һәм әлеге затларга мәгълүмат бирү һәм 
муниципаль контроль органы таләпләрен үтәү буенча бурычлар йөкләми торган контроль 
чаралары үткәрелә. Алдан тикшерү кысаларында, кабул ителгән мәгълүматны юридик 
затлардан, шәхси эшмәкәрләрдән аңлатуларын сорарга мөмкин, әмма андый аңлатма 
һәм башка документлар бирү мәҗбүри түгел. 

3.3.7. Муниципаль контроль органы җитәкчесе карары буенча алдан тикшерү, 
планнан тыш тикшерү, әгәр әлеге тикшерүне башлагач, аны оештыру өчен сәбәп булган 
мөрәҗәгать яки гаризаның анонимлыгы ачыкланса, яисә мөрәҗәгатьтә яки гаризада 
язылган мәгълүматларның күрәләтә ялган мәгълүматлар булуы билгеләнсә туктатыла. 

3.3.8. Муниципаль контроль органы гражданнан, шул исәптән юридик заттан, шәхси 
эшмәкәрдән, әлеге затлардан кергән гаризаларда, мөрәҗәгатьләрдә күрәләтә ялган 
мәгълүматлар күрсәтелгән булса, гариза, мөрәҗәгатьләрне карау белән бәйле 
муниципаль контроль органы күтәргән чыгымнарны судка шикаять биреп түләттәрергә 
хокуклы. 

3.3.9. Юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә планнан тыш урынга чыгып тикшерү 
2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законының 10 статьясы 2 
өлешендәге “а” һәм “б” пунктчаларында күрсәтелгән нигезләр буенча, муниципаль 
контроль органы тарафыннан андый юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеген 
башкарган урын буенча прокуратура органнары белән килештергәннән соң үткәрелә ала. 

Тикшерүне килештерү турындагы гариза Россия Федерациясе Икътисадый үсеш 
министрлыгының «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 
Федераль закон нигезләмәләрен тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 
141 номерлы боерыгы белән билгеләнгән формада төзелә. 

3.3.10. Юридик затны яки шәхси эшмәкәрне планнан тыш тикшерү уздыру турында 
боерык имзаланган көнне, аны килештерү максатында муниципаль контроль органы 
юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлеген башкарган урын буенча прокуратура органына 
планнан тыш тикшерү үткәрүне килештерү турында гаризаны тәкъдим итә яисә кулга 
тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп яки көчәйтелгән квалификацияле 
электрон имза белән имзаланган электрон документ формасында юнәлдерә. 



3.3.11. Гаризага планнан тыш урынга чыгып тикшерү үткәрү турындагы боерыкның 
күчермәсе һәм аны үткәрергә нигез булган мәгълүматлар язылган документлар кушымта 
итеп куела. 

3.3.12. Планнан тыш урынга чыгып тикшерү уздыру турында, тикшерүнең нигезе 
2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законы 10 статьясының 2 
өлешендәге 2 пунктында күрсәтелгән планнан тыш урынга чыгып тикшерүдән тыш, 
муниципаль контроль органы юридик зат яки шәхси эшмәкәргә, аны башларга егерме 
дүрт сәгатьтән дә соңармыйча көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 
имзаланган һәм, әгәр дә мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, 
шәхси эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрында булса яисә элегрәк юридик зат, шәхси 
эшмәкәр тарафыннан муниципаль контроль органына тапшырылган булса, юридик 
затның, шәхси эшмәкәрнең электрон почта адресына җибәрелгән электрон документ 
рәвешендә яисә башка төрле ысул белән хәбәр ителә.  

3.3.13. Әгәр юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлеге нәтиҗәсендә кешеләрнең 
гомеренә, сәламәтлегенә зыян, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, Россия 
Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм мәдәни 
ядкәрләренә), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән, аеруча 
кыйммәтле, шул исәптән уникаль музей предметларына һәм музей коллекцияләренә, 
Россия Федерациясе Архив фонды документларына, милли китапханә фонды составына 
керүче, махсус тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган документларга, дәүләт 
иминлегенә зарар килгән булса яки килсә, шулай ук табигый һәм техноген холыклы 
гадәттән тыш хәлләр барлыкка килгән булса яки килсә юридик затка, шәхси эшмәкәргә 
планнан тыш урынга чыгып тикшерү башлану турында алдан хәбәр итәргә кирәк түгел. 

3.3.14. Муниципаль торак контроле өчен системада урнаштырылган әлеге 
Административ регламентның 3.3.3 пунктында күрсәтелгән тәртип бозулар турындагы 
мәгълүмат, бу органнарга кергән рәсми мәгълүмат һәм планнан тыш тикшерүгә нигез 
булып тора. 

 
3.4. Документар тикшерү 
3.4.1. Документар тикшерүнең предметы булып юридик зат, шәхси эшмәкәр, 

гражданинның эшчәнлек алып барганда файдаланылган оештыру-хокукый формасын, 
хокукларын һәм бурычларын билгеләүче һәм аларның мәҗбүри таләпләрне һәм 
муниципаль хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән таләпләрне үтәве, дәүләт контроле 
(күзәтчелеге) органы, муниципаль контроль органы күрсәтмәләрен һәм карарларын үтәве 
белән бәйле документларындагы мәгълүматларны тикшерү тора. 

3.4.2. Документар тикшерүне уздырганда дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы,  
муниципаль контроль органы вазыйфаи заты тарафыннан иң беренче нәүбәттә юридик 
затның, шәхси эшмәкәрнең дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы,  муниципаль контроль 
органы карамагында булган документлары, шул исәптән 2008 елның 26 декабрендәге 
294-ФЗ номерлы Федераль законы 8 статьясы белән билгеләнгән тәртиптә тәкъдим 
ителгән эшмәкәрлек эшчәнлегенең аерым төрләрен башкара башлау турындагы белдерү 
кәгазе, алдагы тикшерүләрнең актлары, административ хокук бозулар турында эшләрне 
карау материаллары һәм әлеге юридик затка, шәхси эшмәкәргә карата гамәлгә 
ашырылган дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль нәтиҗәләре турында 
бүтән документлар карала. 

3.4.3. Әгәр муниципаль контроль органы карамагында булган документлардагы 
мәгълүматларның дөреслеге дәлилле шик уятса яки бу мәгълүматлар юридик зат, шәхси 
эшмәкәр, гражданинның мәҗбүри таләпләрне һәм муниципаль хокукый актлар 
тарафыннан билгеләнгән таләпләрне үтәвен бәяләргә мөмкинлек бирмәсә, муниципаль 
контроль органы юридик зат адресына, шәхси эшмәкәр адресына, гражданин адресына 
документар тикшерү барышында карау өчен башка кирәкле документларны тәкъдим 
итүне таләп итеп дәлилле запрос юнәлдерә. Запроска муниципаль контроль органы 
җитәкчесе яки җитәкче урынбасарының документар тикшерү үткәрү турында карарының 
мөһер белән раслатылган күчермәсе кушымта итеп куела.  



3.4.4. Дәлилле запросны алган көннән ун эш көне эчендә юридик зат, шәхси эшмәкәр 
һәм гражданин муниципаль контроль органына запроста күрсәтелгән документларны 
юнәлдерергә тиеш. 

3.4.5. Запроста күрсәтелгән документлар шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, 
юридик зат җитәкчесе, башка вазифаи заты мөһере (ул булганда) һәм имзасы белән 
раслатылган күчермәләр рәвешендә тәкъдим ителә. Юридик зат, шәхси эшмәкәр 
запроста күрсәтелгән документларны квалификацияле электрон мимза белән имзаланган 
электрон документлар формасында тәкъдим итәргә хокуклы. 

3.4.6. Әгәр Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, 
муниципаль контроль органына тәкъдим ителгән документларның күчермәсенә нотариус 
таныклыгын таләп итәргә рөхсәт ителми. 

3.4.7. Документар тикшерү барышында юридик зат, шәхси эшмәкәр һәм гражданин 
тапшырган документларда хаталар ачыкланса һәм (яки) каршылыклар булса, яисә әлеге 
документларда булган белешмәләр муниципаль контрольлек органы карамагында булган 
документлардагы һәм (яки) муниципаль контрольлекне гамәлгә ашыру барышында 
алынган белешмәләргә туры килмәсә, бу хактагы мәгълүмат тикшерелүче затларга ун эш 
көне дәвамында язмача рәвештә кирәкле аңлатмаларны тапшыру таләбе белән 
җибәрелә. 

3.4.8. Муниципаль контрольлек органына тапшырылган документларда ачыкланган 
хаталарга һәм (яки) каршылыкларга карата яисә әлеге регламентның 3.4.7 пунктында 
күрсәтелгән белешмәләрнең туры килмәвенә карата аңлатмалар тапшыручы юридик зат, 
шәхси эшмәкәр, гражданин дәүләт муниципаль контрольлек органына өстәмә рәвештә 
элек тапшырылган документларның дөрес булуын раслый торган документларны 
тапшырырга хокуклы. 

3.4.9. Документар тикшерүне үткәрүче вазифаи зат юридик затның җитәкчесе яки 
бүтән вазыйфаи заты, шәхси эшмәкәр, гражданин яки аларның вәкаләтле вәкилләре 
тапшырган аңлатмаларны һәм элек тапшырылган документларның дөрес булуын раслый 
торган документларны карап тикшерергә бурычлы. Урынга чыгып тикшерүне үткәргәндә 
юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән алар документар тикшерү үткәрү барышында тәкъдим 
иткән документларны һәм (яки) мәгълүматларның таләп итү тыела. 

Тапшырылган аңлатмаларны һәм документларны карап тикшергәннән соң яисә 
аңлатмалар булмаган очракта муниципаль контрольлек органы зарури таләпләрне яки 
муниципаль-хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне бозу билгеләрен ачыкласа, 
муниципаль контрольлек органы вазифаи затлары урынга чыгып тикшерү үткәрергә 
хокуклы. 

3.4.10. Муниципаль контрольлек органы документар тикшерүне үткәргәндә юридик 
заттан, шәхси эшмәкәрдән, гражданиннан документар тикшерү предметына карамаган 
белешмәләрне һәм документларны, шулай ук әлеге орган тарафыннан бүтән дәүләт 
контрольлеге (күзәтчелеге) органнарыннан, муниципаль контрольлек органнарыннан 
алынырга мөмкин булган белешмәләрне һәм документларны таләп итәргә хокуклы түгел. 

 
3.5. Урынга чыгып тикшерү 
3.5.1. Юридик затның, шәхси эшмәкәрнең һәм физик затның документларында 

булган белешмәләр, шулай ук аларның хезмәткәрләренең, күрсәтелгән затлар 
тарафыннан эшчәнлекне гамәлгә ашырганда кулланыла торган территорияләрнең, 
биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның, бүлмәләрнең, җайланманың, охшаш 
объектларның, транспорт чараларының, юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан 
җитештерлә һәм сатыла торган товарларның (башкарыла торган эшнең, күрсәтелә торган 
хезмәтләрнең) торышы һәм алар тарафыннан зарури таләпләргә һәм муниципаль-
хокукый актларда билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе урынга чыгып тикшерүнең 
предметы булып тора. 

3.5.2. Урынга чыгып тикшерү (планлы һәм планнан тыш) юридик затның урнашу 
урыны, шәхси эшмәкәрнең эшчәнлеген башкару урыны һәм (яки) аларның эшчәнлекләре 
фактта гамәлгә ашырылган урын буенча үткәрелә. 

3.5.3. Урынга чыгып тикшерү әгәр дә документар тикшерү барышында юридик 
затның, шәхси эшмәкәрнең, гражданинның аерым эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыра 



башлау турындагы белдерүнамәдә һәм муниципаль контрольлек органы карамагында 
булган башка документлардагы белешмәләрнең тулылыгында һәм дөреслегенә инану, 
шулай ук юридик затның, шәхси эшмәкәрнең, гражданинның эшчәнлегенең зарури 
таләпләргә яки муниципаль норматив хокукый актларда билгеләнгән таләпләргә туры 
килүен тиешле контрольлек чарасын үткәрмичә бәяләү мөмкин булмаган очракта 
үткәрелә. 

3.5.4. Урынга чыгып тикшерү муниципаль контрольлек органы вазифаи затлары 
тарафыннан махсус таныклыкны күрсәтүдән, юридик затның җитәкчесен яки бүтән 
вазыйфаи затын, шәхси эшмәкәрне аның вәкаләтле вәкилен, гражданинны яки аның 
вәкаләтле вәкилен муниципаль контрольлек органы җитәкчесенең, җитәкчесе 
урынбасарының урынга чыгып тикшерү үткәрү турындагы әмернамәсе яки боерыгы һәм 
урынга чыгып тикшерү үткәрү затларның вәкаләтләре белән, шулай ук урынга чыгып 
тикшерү үткәрүнең максатлары, бурычлары, нигезләре, контрольлек чараларының 
төрләре һәм күләме, урынга чыгып тикшерү үткәрү өчен җәлеп ителә торган 
экспертларның составы, эксперт оешмалары вәкилләре, аны үткәрүнең сроклары һәм 
шартлары белән зарури таныштырудан башлана. 

3.5.5. Тикшерелүче затлар һәм аларның вәкаләтле вәкилләре, әгәр дә урынга чыгып 
тикшерү үткәрү өчен документар тикшерүне үткәрү сәбәпче булмаган булса, муниципаль 
контрольлек органының урынга чыгып тикшерү үткәрүче вазифаи затларына урынга 
чыгып тикшерүнең максатларына, бурычларына һәм предметына бәйле документлар 
белән танышып чыгу мөмкинлеген тудырырга, шулай ук урынга чыгып тикшерү үткәрүче 
вазыйфаи затларга һәм урынга чыгып тикшерүдә катнашучы экспертларга, эксперт 
оешмалары вәкилләренә юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан эшчәнлекне гамәлгә 
ашырганда файдаланыла торган территорияләргә, биналарга, төзелмәләргә, 
корылмаларга, бүлмәләргә, файдаланыла торган җайланмага, охшаш объектларга, 
транспорт чараларына һәм аларда ташыла торган йөкләргә үтеп керә алу мөмкинлеген 
тәэмин итәргә бурычлы. 

3.5.6. Муниципаль контрольлек органнары юридик затка, шәхси эшмәкәргә карата 
урынга чыгып тикшерү үткәрү буенча тикшерелә торган юридик зат, шәхси эшмәкәр белән 
гражданлык-хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаган һәм тикшерелә торган 
затларның аффилир затлары булмаган экспертларны, эксперт оешмаларын җәлеп 
итәләр. 

3.5.7. Әгәр планлы яки планнан тыш урынга чыгып тикшерүне шәхси эшмәкәр, аның 
вәкаләтле вәкиле, юридик затның җитәкчесе яки башка вазыйфаи заты булмау, яисә 
юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлеген фактик рәвештә башкармау сәбәпле, яисә шәхси 
эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, юридик затның җитәкчесе яки башка вазыйфаи 
затының тикшерү үткәреп булмауга китергән башка гамәлләре (гамәл кылмавы) сәбәпле 
үткәреп булмаса, муниципаль контроль органының вазыйфаи заты тиешле тикшерү 
үткәреп булмау турында, аны үткәреп булмауның сәбәпләрен күрсәтеп, акт төзи. Бу 
очракта муниципаль контроль органы тиешле тикшерүне үткәреп булмау турындагы акт 
төзелгән көннән өч ай эчендә планлы яки андый юридик зат, шәхси эшмәкәргә карата 
еллык планлы тикшерүләр планына планлы тикшерүне кертмичә һәм юридик зат, шәхси 
эшмәкәргә алдан хәбәр итмичә, планнан тыш урынга чыгып тикшерү үткәрү турында 
карар кабул итәргә хокуклы. 

 
3.6. Тикшерү нәтиҗәләрен рәсмиләштерү тәртибе 
3.6.1. Тикшерү нәтиҗәләре буенча тикшерү үткәргән муниципаль торак 

инспекторлары тарафыннан билгеләнгән рәвештә ике нөсхәдә акт төзелә. Юридик 
затларны, шәхси эшмәкәрләрне тикшерү актының үрнәк рәвеше Россия Федерациясе 
Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият органы тарафыннан, 
гражданнарның муниципаль торак фондына карата билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне 
үтәвен тикшерү акты муниципаль контроль вәкаләтле органы билгеләгән формада 
билгеләнә. 

Акт карарда күрсәтелгән вазыйфаи зат яки вазыйфаи затлар тарафыннан төзелә. 
3.6.2. Тикшерү актында түбәндәгеләр күрсәтелә: 
тикшерү актын төзү датасы, вакыты һәм урыны; 



муниципаль контрольлек органының аталышы; 
боерыкның датасы һәм номеры; 
тикшерүне үткәргән вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның фамилияләре, 

исемнәре, аталарының исемнәре һәм вазыйфалары; 
тикшерелә торган юридик затның, шәхси эшмәкәрнең аталышы, шулай ук тикшерүдә 

катнашкан юридик затның, җитәкчесенең, бүтән вазифаи затының яки вәкаләтле 
вәкиленең, шәхси эшмәкәрнең яки аның вәкаләтле вәкиленең фамилиясе, исеме, 
атасының исеме һәм вазифасы, гражданинның яки аның вәкаләтле вәкиленең 
фамилиясе, исеме һәм атасының исеме; 

тикшерүне үткәрү датасы, озынлыгы һәм урыны; 
тикшерү нәтиҗәләре турында, шул исәптән зарури таләпләрне һәм муниципаль 

хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне бозуның ачыкланган очраклары турында, 
аталган бозуларның холкы турында һәм аларга юл куйган затлар турында белешмәләр; 

тикшерүне үткәргәндә катнашкан юридик затның җитәкчесенең, бүтән вазифаи 
затының яки вәкаләтле вәкиленең, шәхси эшмәкәрнең яки аны вәкаләтле вәкиленең 
тикшерү акты белән танышуы яки танышудан баш тартуы турында, аларның имзалары 
булу яки имза салудан баш тартулары турында белешмәләр, шулай ук тикшерүләрне 
исәпкә алу дәфтәренә үткәрелгән тикшерү турында язу теркәү турында яисә юридик 
затта, шәхси эшмәкәрдә әлеге дәфтәрнең булмавы сәбәпле, мондый язуны теркәү 
мөмкинлеге булмау турында белешмәләр; 

тикшерүне үткәргән вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның имзалары. 
3.6.3. Тикшерү актына әйләнә-тирәлек объектларының һәм җитештерү тирәлеге 

объектларының продукцияләре үрнәкләрен, тикшерү пробаларын алу беркетмәләре, 
үткәрелгән тикшерүләрнең, сынауларның һәм экспертизаларның беркетмәләре яки 
бәяләмәләре, зарури таләпләрне яки муниципаль хокукый актларда билгеләнгән 
таләпләрне бозган өчен җаваплылык йөкләнә торган юридик зат хезмәткәрләренең, 
шәхси эшмәкәр хезмәткәрләренең аңлатмалары, ачыкланган бозуларны юкка чыгару 
турындагы күрсәтмәләр һәм тикшерү нәтиҗәләренә бәйле бүтән документлар яки 
аларның күчермәләре теркәлә. 

3.6.4. Тикшерү акты ул төгәлләнгәннән соң турыдан-туры ике нөсхәдә 
рәсмиләштерелә, аның берсе кушымталарның күчермәләре белән берлектә юридик 
затның җитәкчесенә, бүтән вазифаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, 
аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты белән танышу турында яки танышудан баш тарту 
турында язу алып тапшырыла. Юридик затның җитәкчесе, бүтән вазифаи заты яки 
вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай ук 
тикшерелә торган зат тикшерү акты белән танышу турында яки танышудан баш тарту 
турында язу бирүдән баш тарткан очракта, акт почта аша кулга тапшыру тамгасы белән 
заказлы хат итеп җибәрелә, ул муниципаль контрольлек органының эшендә саклана 
торган тикшерү актына өстәлә. Тикшерелә торган зат муниципаль контрольлек 
кысаларында электрон рәвештә хезмәттәшлек итүгә риза булган очракта, юридик затның 
җитәкчесенә, бүтән вазифаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның 
вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты әлеге актны төзүче затның көчәйтелгән 
квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә 
җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта актны төзүче затның көчәйтелгән квалификацияле 
электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендәге, тикшерелә торган 
затка аталган документның алынуын раслауны тәэмин итә торган ысул белән җибәрелгән 
акт тикшерелүче зат тарафыннан алынган булып санала. 

3.6.5. Тикшерү актын төзү өчен үткәрелгән тикшерүләрнең, сынауларның, махсус 
тикшерүләрнең, экспертизаларның нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр алу зарурлыгы 
булганда, тикшерү акты контрольлек чараларын төгәлләнгәннән соң өч эш көненнән 
артмаган чорда төзелә һәм тикшерелә торган затларга яки аларның вәкаләтле 
вәкилләренә язу алып тапшырыла яисә кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы 
хат итеп һәм (яки) әлеге актны төзегән затның көчәйтелгән квалификацияле электрон 
имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә (тикшерелә торган зат 
муниципаль контрольлек кысаларында электрон рәвештә хезмәттәшлек итүгә риза булган 
очракта), аталган документның алынуын раслауны тәэмин итә торган ысул белән 



җибәрелә. Шул ук вакытта аталган документны тапшыру турындагы белдерүнамә һәм 
(яки) аталган документның кулга алынуы буенча бүтән төрле раслама муниципаль 
контрольлек органының эшендә саклана торган тикшерү актына өстәлә.  

3.6.6. Планнан тыш урынга чыгып тикшерү үткәрү өчен аны үткәрүне прокуратура 
органы белән килештерү таләп ителгән очракта, тикшерү актының күчермәсе тикшерү 
үткәрүне килештерү турында карар кабул ителгән прокуратура органына тикшерү актын 
төзегән көннән соң биш эш көне эчендә җибәрелә. 

3.6.7. Дәүләт серен, коммерция, хезмәт серен тәшкил итүче мәгълүматлары булган 
тикшерү нәтиҗәләре Россия Федерациясе законнарында каралган таләпләрне үтәп 
рәсмиләштерелә. 

3.6.8. Юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр тикшерүләрне исәпкә алу дәфтәрен 
Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият органы 
тарафыннан билгеләнгән үрнәк рәвешендә алып барырга хокуклы. 

3.6.9. Тикшерүләрне исәпкә алу дәфтәрендә муниципаль контрольлек органының 
вазыйфаи затлары тарафыннан үткәрелгән тикшерү турында муниципаль контрольлек 
органы аталышын, тикшерүне үткәрә башлау һәм төгәлләү даталары, аны үткәрү вакыты, 
тикшерүнең хокукый нигезләре, максатлары, бурычлары һәм предметы, ачыкланган 
бозулар һәм бирелгән күрсәтмәләр турындагы белешмәләрне үз эченә алган язу теркәлә, 
шулай ук тикшерүне үткәргән вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның фамилияләре, 
исемнәре, аталарының исемнәре һәм вазифалары, аның яки аларның имзалары 
күрсәтелә. 

3.6.10. Юридик затта яки шәхси эшмәкәрдә тикшерүләрне алда күрсәтелгән исәпкә 
алу дәфтәре булмаганда тикшерү актында тиешле язу теркәлә. 

3.6.11. Тикшерелгән юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданин тикшерү актында бәян 
ителгән фактлар, йомгаклар, тәкъдимнәр белән яисә ачыкланган бозуларны юкка чыгару 
турында бирелгән күрсәтмә белән риза булмаган очракта, тикшерү актын алган датадан 
соң унбиш көн дәвамында, идарәгә язмача рәвештә тикшерү актына һәсм (яки) бирелгән 
ачыкланган бозуларны юкка чыгару турындагы күрсәтмәгә яки аның аерым 
тәкъдимнәренә карата ризасызлыкларын тапшырырга хокуклы. Шул ук вакытта 
тикшерелә торган зат мондый ризасызлыкларга шул ризасызлыкларны дәлилли торган 
документларны яки аларның таныкланган күчермәләрен теркәргә яки килештерелгән 
вакытка аларны муниципаль контрольлек органына тапшырырга хокуклы. Аталган 
документлар тикшерелүче затның көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән 
имзаланган электрон документлар (электрон документлар җыелмасы) рәвешендә 
җибәрелергә мөмкин. 

 
3.7. Ачыкланган бозу фактларына карата күрелә торган чаралар 
3.7.1. Тикшерүне үткәргәндә зарури таләпләрнең яки муниципаль хокукый актларда 

билгеләнгән таләпләрнең бозылу очраклары ачыкланган очракта, тикшерүне үткәргән 
муниципаль контрольлек органы вазыйфаи затлары Россия Федерациясе законнарында 
каралган вәкаләтләре чикләрендә түбәндәгеләрне бурычлы: 

- юридик затка, шәхси эшмәкәргә, гражданинга ачыкланган бозуларны юкка чыгару 
турында аларны юкка чыгаруның вакытларын һәм (яки) кешеләрнең гомеренә, 
сәламәтлегенә зыян китерелүне, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирәлеккә, Россия 
Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм мәдәни 
ядкәрләргә), Россия Федерациясе Музей фондына кертелгән музей предметларына һәм 
музей коллекцияләренә, Россия Федерациясе Архив фондының махсус кыйммәтле, шул 
исәптән кабатланмас документларына, илкүләм китапханә фондына керә торган, махсус 
тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган документларга, дәүләт иминлегенә, физик 
һәм юридик затларның мөлкәтенә, дәүләти яки муниципаль милеккә карата булган 
зыянны чикләү, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка 
килүне кисәтү буенча чараларны, шулай ук федераль законнарда каралган башка 
чараларны үткәрү турында күрсәтмә бирергә; 

- ачыкланган бозуларны юкка чыгаруны, аларны кисәтүне, кешеләрнең гомеренә, 
сәламәтлегенә зыян китерелү мөмкинлеген, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-
тирәлеккә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм 



мәдәни ядкәрләргә), Россия Федерациясе Музей фондына кертелгән музей 
предметларына һәм музей коллекцияләренә, Россия Федерациясе Архив фондының 
махсус кыйммәтле, шул исәптән кабатланмас документларына, илкүләм китапханә 
фондына керә торган, махсус тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган документларга, 
дәүләт иминлегенә, физик һәм юридик затларның мөлкәтенә, дәүләти яки муниципаль 
милеккә карата мөмкин булган зыянны туктату, табигый һәм техноген характердагы 
гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү буенча, шулай ук ачыкланган бозуларга юл 
куйган затларны җаваплылыкка тарту буенча контрольлек чараларын күрергә; 

- тикшерүне үткәргәндә юридик затның, аның филиалының, вәкиллегенең, структур 
бүлекчәсенең, шәхси эшмәкәрнең, гражданинның эшчәнлегенең, алар тарафыннан 
биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны, бүлмәләрне, җайланмаларны, охшаш 
объектларны, транспорт чараларын эксплуатацияләүнең, алар тарафыннан җитештерелә 
һәм сатыла торган товарларның (башкара торган эшләренең, күрсәтелә торган 
хезмәтләренең) турыдан-туры кешеләрнең гомеренә, сәламәтлегенә зыян китерелү, 
хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирәлеккә, Россия Федерациясе халыкларының 
мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм мәдәни ядкәрләргә), Россия Федерациясе 
Музей фондына кертелгән музей предметларына һәм музей коллекцияләренә, Россия 
Федерациясе Архив фондының махсус кыйммәтле, шул исәптән кабатланмас 
документларына, илкүләм китапханә фондына керә торган, махсус тарихи, фәнни, 
мәдәни әһәмияткә ия булган документларга, дәүләт иминлегенә, физик һәм юридик 
затларның мөлкәтенә, дәүләти яки муниципаль милеккә карата зыян, табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы белән янаганлыгы 
яисә мондый зыянның салынганлыгы ачыкланса, дәүләт контрольлеге (күзәтчелеге) 
органы, муниципаль контрольлек органы зыян китерелүгә юл куймау яки аның китерелүен 
туктату буенча, юридик затның, аның филиалының, вәкиллегенең, структур бүлекчәсенең, 
шәхси эшмәкәрнең эшчәнлеген Россия Федерациясенең Административ хокук бозулар 
турында кодексында билгеләнгән тәртиптә вакытлыча тыюга, дәүләт контрольлеге 
(күзәтчелеге) органы, муниципаль контрольлек органы зыян китерелүгә юл куймау яки 
аның китерелүен туктату буенча, хәтта юридик затның, аның филиалының, вәкиллегенең, 
структур бүлекчәсенең, шәхси эшмәкәрнең эшчәнлеген Россия Федерациясенең 
Административ хокук бозулар турында кодексында билгеләнгән тәртиптә вакытлыча 
тыеп, кешеләрнең гомеренә, сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирәлеккә куркыныч тудыра 
торган продукцияне әйләнештән алып, кичекмәстән чаралар күрергә һәм гражданнарга, 
бүтән юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә теләсә нинди мөмкин булган ысул белән 
зыян китерелү куркынычы барлыгы һәм аны туктату ысуллары турында хәбәр итәргә 
бурычлы; 

- тикшерү акты һәм аңа кушымта итеп бирелгән материалларның күчермәсен 
гамәлдәге законнарны бозуда гаеплеләрне законнарда каралган җаваплылыкка тарту һәм 
аларга, әгәр аларга тиешле чаралар кабул итү муниципаль контроль органы 
компетенциясенә кермәгән очракта, аларга тиешле йогынты чараларын куллану өчен 
вәкаләтле органга җибәрергә. 

3.7.2. Муниципаль торак контроле органы судка гариза белән мөрәҗәгать итәргә 
хокуклы: 

- күпфатирлы йортта яшәү урыннары милекчеләренең гомуми җыелышында яисә 
торак милекчеләре иптәшлеге, торак, торак-төзелеш яки башка махсуслашкан 
кулланучылар кооперативы әгъзаларының гомуми җыелышында РФ Торак кодексы 
таләпләрен бозып кабул ителгән карарның үз көчен югалтуын тану турында; 

- торак милекчеләре иптәшлеген, торак, торак-төзелеш яки башка махсуслашкан 
кулланучылар кооперативын, андый иптәшлек яки андый кооператив уставына кертелгән 
үзгәрешләрнең РФ Торак кодексы таләпләренә тәңгәлсезлеген бетерү турындагы 
күрсәтмәне тиешле срокта үтәмәгән очракта, яисә андый иптәшлек яки андый 
кооперативны оештыру тәртипләрендә бозулар ачыкланса, әгәр ул бозулар төзәтеп 
булмаган холыкта булган очракта ликвидацияләү турында; 

- идарә оешмасын сайлау турында, күп фатирлы йорт белән идарә итү килешүе 
шартларын раслау һәм аны төзү турында, күп фатирлы йортта гомуми милекне карап тоту 
һәм ремонт эшләрен башкару һәм (яки) хезмәт күрсәтү килешүен төзү турында яисә күп 



фатирлы йортта гомуми милеккә ремонт буенча эшләр башкару һәм (яки) карап тоту 
буенча хезмәт күрсәтү килешүе турында, атап үтелгән килешүләрнең шартларын раслау 
турында РФ Торак кодексы таләпләрен бозуларны бетерү турындагы күрсәтмәне 
билгеләнгән срокта үтәмәгән очракта, күп фатирлы йортка идарә итү килешүе, күп 
фатирлы йортта гомуми милекне карап тотуга һәм ремонтлау буенча хезмәт күрсәтүгә 
һәм (яки) эшләр башкаруга килешү, күп фатирлы йортта гомуми милекне карап тоту 
буенча хезмәт күрсәтү һәм (яки) ремонт буенча эшләр башкару буенча килешү үз көчен 
югалтуын тану турында; 

- милекчеләрнең, наем алучыларның һәм торак урыннарны башка 
файдаланучыларның мөрәҗәгатьләре буенча хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 
яклауга яки мәҗбүри таләпләр бозылган очракта билгеләнмәгән затларның хокукларын, 
иреген һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга; 

- социаль файдаланыштагы торак фонды торак урынын наймга алу килешүен, әгәр 
әлеге килешүнең Торак кодексы белән билгеләнгән мәҗбүри таләпләргә тәңгәл килмәвен 
бетерү турындагы күрсәтмә билгеләнгән срокта үтәлмәгән очракта, үз көчен югалтуы 
турында. 

3.7.3. Федераль законнарда каралган башка бурычлар. 
    

4. Муниципаль контроль башкару өстеннән контроль формалары һәм тәртибе 
 
4.1. Идарәнең вазыйфаи затларының муниципаль контроль административ 

процедуралары белән билгеләнгән гамәлләре, алар кабул ителгән карарлар өстеннән 
агымдагы контроль муниципаль контроль органы җитәкчесе тарафыннан даими нигездә 
алып барыла. 

4.2. Муниципаль контроль буенча тикшерү үткәрүнең тулылыгы һәм сыйфаты 
өстеннән гомуми контроль үз эченә юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең хокукларын 
бозуны ачыклау һәм бетерү буенча тикшерүләр үткәрүне, аларның муниципаль контроль 
органы вазыйфаи затлары карарларына, гамәлләренә (гамәлләр кылмавына) шикаять 
белдергән мөрәҗәгатьләренә җаваплар әзерләү һәм карарлар кабул итү, муниципаль 
контроль органы вазыйфаи затларының муниципаль контроль башкарган вакытта хезмәт 
бурычларын тиешенчә башкармау очракларын исәпләп баруны ала. 

4.2.1. Гомуми контроль планлы һәм планнан тыш тикшерүләр үткәрү юлы белән 
башкарыла. Тикшерү барышында муниципаль контроль белән бәйле барлык мәсьәләләр 
(комплекслы тикшерүләр), яисә кайбер аспектлар (тематик тикшерүләр) карала. 

4.2.2. Планнан тыш тикшерү тикшерелүче затларның яки аларның вәкаләтле 
вәкилләренең конкрет мөрәҗәгате (шикаяте) буенча үткәрелә. 

4.2.3. Тикшерү нәтиҗәләре акт рәвешендә рәсмиләштерелә, анда ачыкланган 
бозулар һәм җитешсезлекләр теркәлә, шулай ук аларны бетерү буенча тәкъдимнәр 
күрсәтелә. 

4.2.4. Муниципаль контроль органы вазыйфаи затлары һәр административ 
процедураның үтәлеш срокларын һәм тәртипләрен саклау өчен гамәлдәге законнар 
нигезендә персональ җаваплылык тота. 

4.2.5. Тикшерүләр үткәрү өстеннән гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 
оешмалары ягыннан контроль мөстәкыйль контроль формасы булып тора һәм 
мөрәҗәгать юнәлдерү юлы белән, шулай ук тикшерүләр үткәрү барышында башкарылган 
(кабул ителгән) карарларга һәм гамәлләргә (гамәлләр кылмауга) шикаять белдерү юлы 
белән башкарыла. 

 
5. Муниципаль контроль башкаручы органның карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәлләр кылмауга), шулай ук аның вазыйфаи затларына судка кадәр (судтан тыш) 
шикаять белдерү тәртибе 

 
5.1. Юридик затның җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкиле, шәхси 

эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, гражданнар, аның вәкаләтле вәкиле администрация 
вазыйфаи затының тикшерү үткәргән вакытта юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданның 
хокукларын бозуга китергән гамәлләренә (гамәлләр кылмавына) Россия Федерациясе 



законнары нигезендә административ һәм (яки) суд тәртибендә шикаять белдерергә 
хокуклы. 

5.2. Муниципаль торак контроле органы, вазыйфаи затлары карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәлләр кылмавына) шикаять юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданин 
тарафыннан язмача формада кәгазьдә яисә электрон формада муниципаль торак 
контроле органына муниципаль торак контроле органы җитәкчесенә бирелә. 

5.2.1. Шикаятьнең эчтәлегендә түбәндәгеләр язылырга тиеш: 
- язмача мөрәҗәгать юнәлдерелгән җирле үзидарә органының атамасы, яисә 

тиешле вазыйфаи затның фамилиясе, исеме, атасы исеме, яисә тиешле затның 
вазыйфасы; 

- гариза бирү турында белешмә, җавап җибәрелергә тиешле почта адресы; 
- шикаять бирелгән гамәлләр (гамәлләр кылмау) һәм карарларның асылы; 
- гариза бирүченең шәхси имзасы (юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар өчен –

мөһер) һәм имзалау датасы. 
5.2.2. Тикшерелүче зат шикаятькә анда язылган хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәсен кушымта итеп куярга хокуклы. Бу очракта шикаятьтә аңа кушымта итеп 
бирелгән документларның исемлеге китерелә (почта аша җибәргәндә салынган 
документларның исемлеге языла). 

5.3. Шикаять аны теркәгән көннән утыз көн эчендә карала. 
5.4. Судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерүнең нәтиҗәсе түбәндәгеләр була: 
- шикаять бирүченең таләпләрен тулысынча яисә өлешчә канәгатьләндерү; 
- шикаять бирүченең таләпләрен канәгатьләндерүне тулы күләмдә яки өлешчә кире 

кагу. 
Каралган шикаятьнең нәтиҗәләре язылган язмача җавап гариза бирүчегә кулга 

тапшыру тамгасы белән почта аша яисә аның таләбе буенча махсус юнәлдерелә. 
5.5. Вазыйфаи затларның, муниципаль хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәлләр 

кылмавына) шикаять түбәндәге очракларда каралмый: 
әгәр шикаятьтә шикаятьне җибәргән гариза бирүченең фамилиясе, һәм җавап 

җибәрелергә тиешле почта адресы күрсәтелмәгән булса, шикаятькә җавап бирелми; 
әгәр күрсәтелгән шикаятьтә законга каршы гамәлләр әзерләнүе, кылынуы яки 

кылынганы турында, шулай ук аны әзерләүче, кылучы һәм кылган зат турында 
мәгълүматлар булса, шикаять, дәүләт органына, аның тиешле компетенциясе нигезендә, 
юнәлдерелергә тиеш; 

әгәр шикаятьтә әдәпсез яки мыскыллы сүзләр, вазыйфаи затның, аның гаилә 
әгъзаларының гомеренә, сәламәтлегенә һәм милкенә янаулар булса, ул аңарда куелган 
мәсьәләләрнең асылы буенча җавапсыз калдырыла, гариза бирүчегә бу хакта язмача 
хәбәр ителә; 

әгәр шикаять тексты укырлык булмаса, шикаятькә җавап бирелми, гариза бирүчегә 
бу хакта, әгәр аның фамилиясе һәм почта адресы укылырлык булса, язмача рәвештә 
хәбәр ителә. 

5.6. Тикшерелүче зат муниципаль торак контроле органының, вазыйфаи затларның 
әлеге административ регламентны үтәү барышында кабул ителгән гамәлләренә 
(гамәлләр кылмавына) һәм карарларына Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән 
тәртиптә судка шикаять бирергә хокуклы. 

 

 

 

 

 

 



Буа муниципаль районы территориясендә 
муниципаль торак контролен башкару 

административ регламентына 
1нче кушымта 

 
(үрнәк форма) 

  

КҮРСӘТМӘ 

№ _____ торак законнарын бозуны бетерү турында  

 

“___” __________ 20_______ . __________________________________________ 
                                                                                 (төзелү урыны) 

РФ Торак кодексының 14 статьясы 9 пункты һәм торак фондны файдалану һәм 
саклау өлкәсендәге законнарның таләпләре үтәлешен, әлеге фондның торак урыннары 
билгеләнгән санитар һәм техник кагыйдәләргә һәм нормаларга, 
_____________________№________ законның башка таләпләренә җавап бирүен тикшерү 
үткәрү акты нигезендә, КҮРСӘТМӘ БИРӘМ: 

 (күрсәтмә бирелгән тикшерелүче юридик затның тулы һәм кыскартылган атамасы, 
шәхси эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, атасы исеме)  

№ п/п  Күрсәтмәнең эчтәлеге  Үтәү срогы Нигезе (норматив хокукый актка сылтама)  

1  2  3  4  

1.     

2.     

Күрсәтмә бирелгән зат әлеге күрсәтмәнең пунктларын үтәү турындагы мәгълүматны 
Буа муниципаль районы муниципаль контроль органы адресына күрсәтмәнең тиешле 
пунктларын үтәү срогы үткәннән соң 7 көннән дә соңармыйча җибәрергә тиеш. 

     

     

вазыйфа 
мөһер  

 имза   фамилия, исем, атасы исеме 

Күрсәтмәне алды: 

     

     

вазыйфа 
мөһер 

 имза  фамилия, исем, атасы исеме 

 

      
 
 
 



Буа муниципаль районы территориясендә 
муниципаль торак контролен башкару 

административ регламентына 
2нче кушымта 

 
(үрнәк форма) 

 
____________________________________________________ 

(муниципаль контроль органы атамасы) 
 

    __________________________“___” ____________ 20____ ел 
(актны төзү урыны) 

   ________________________ 
     (актны тутыру вакыты)  

 

 

 

Муниципаль контроль органының физик затны ТИКШЕРҮ АКТЫ  

 

№ _________ 

 
Адрес/адреслары буенча:_____________________________________________ 
                                                           (тикшерү үткәрү урыны) 
 
Нигезендә: _________________________________________________________ 
                            (реквизитлары (номер, дата) күрсәтелгән документ төре)  

 
___________________________________________________________ тикшерү  
                                                    (планлы/планнан тыш, документар/урынга чыгып) 
 
_____________________________________________________карата үткәрелде 
 (фамилия, исеме, атасы исеме)  

 

Тикшерү үткәрү датасы һәм вакыты: 

“___” _______ 20_____ел.      ___ сәг. ___ минуттан  ___ сәг. ___ минутка кадәр 

 
Таныштым: ________________________ 
                           (фамилия, исеме, атасы исеме)  

 

Тикшерү үткәрү турында боерыкның күчермәсе белән таныштым(ык) (урынга чыгып 
тикшерү үткәргәндә тутырыла): 

__________________________________________________________________ 
 (фамилияләр, инициаллар, имза, дата, вакыт)  



 

Тикшерү үткәрүне килештерү турында прокурор (аның урынбасары) карары датасы 
һәм номеры: 

________________________________________________________________________
____________________ 

(тикшерүне прокуратура органнары белән килештерү таләп ителгән очракта 
тутырыла)  

 

Тикшерү үткәргән зат(лар):  

_________________________________________________________________ 
(тикшерү үткәргән вазыйфаи затның (вазыйфаи затларның) фамилиясе, исеме, 
атасы исеме; тикшерүдә катнашуга экспертларны, эксперт оешмаларын җәлеп иткән 
очракта экспертларның фамилияләре, исемнәре, атасы исемнәре (соңгысы – булган 
очракта) һәм/яки эксперт оешмаларының, аккредитация турындагы таныклыгы 
реквизитларын һәм таныклыкны биргән аккредитация буенча органның атамасын 
күрсәтеп, атамалары)  

 

Тикшерү үткәргәндә катнаштылар:  

__________________________________________________________________ 
(тикшерү буенча чаралар үткәргәндә катнашучыларның фамилияләре, исемнәре, 

атасы исемнәре)  

 

Тикшерү үткәрү барышында: 

мәҗбүри таләпләрне яки муниципаль хокукый актлар ((норматив) хокукый актларның 
нигезләмәләрен күрсәтеп) белән билгеләнгән таләпләрне бозулар ачыкланды: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(бозуларның холкын, бозуларны булдырган затларны күрсәтеп)  

 
Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары 

күрсәтмәләрен үтәмәү фактлары ачыкланды (бирелгән күрсәтмәләрнең реквизитларын 
күрсәтеп):  

 
 
 
 
 
 
Бозулар ачыкланмады  
 
____________________      _____________________ 
(тикшерүченең имзасы)                       (тикшерелүченең имзасы) 
 
 



Актка кушымта итеп бирелгән документлар:  
 
________________________________________________________________  
 
Тикшерү үткәргән затларның имзалары:  

 
________________________________________  

 
________________________________________  

 

Тикшерү акты белән таныштым, актның барлык кушымталары белән кабул итеп 
алдым:  

________________________________________________________ 
(тикшерелүченең фамилиясе, исеме, атасы исеме)  

 

“___” __________ 20____ ел 

_______________ 
(имза) 
 

Тикшерү акты белән танышудан баш тарту турында билге:  

______________________________________________________________________ 
(тикшерү үткәргән вәкаләтле вазыйфаи затның (затларның) имзасы)  

 


