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2019 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы муниципаль 

контроль органнары тарафыннан  

гамәлгә ашырылучы  мәҗбүри 

таләпләрне бозуны кисәтү  

программасын раслау турында  

          

         2008 елның 26 декабрендәге  “Дәүләт  контролен (күзәтчелек итүне) һәм 

муниципаль контрольне  гамәлгә ашырганда  юридик затлар һәм  индивидуаль 

эшмәкәрләрнең  хокукларын яклау турында” гы 294-ФЗ номерлы Федераль 

законның  8.2 маддәсе һәм  9 маддәсенең  11.3 өлешенә ярашлы рәвештә һәм 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставына таянып 

КАРАР БИРӘМ: 

1. 2019 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы муниципаль контроль органнары тарафыннан  гамәлгә ашырылучы  

мәҗбүри таләпләрне бозуны кисәтү  программасын расларга (кушымта итеп 

бирелә). 

         2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

3. Карарның үтәлешенә контрольлек  итүне Татарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең  

икътисад  мәсьәләләре буенча урынбасары В.И.Токрановка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                                    Р.Л. Исланов                                                                                   
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Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының  

2019  елның 21 гыйнварындагы  

02пи  номерлы карары белән 

расланды 

 

2019 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

 муниципаль районы муниципаль контроль органнары тарафыннан  

гамәлгә ашырылучы  мәҗбүри таләпләрне бозуны  кисәтү  программасы 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 
          1.1. Әлеге 2019 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 
муниципаль районы муниципаль контроль органнары тарафыннан  гамәлгә 
ашырылучы  мәҗбүри таләпләрне бозуны кисәтү  программасы 2008 елның 26 
декабрендәге  “Дәүләт  контролен (күзәтчелек итүне) һәм муниципаль 
контрольне  гамәлгә ашырганда  юридик затлар һәм  индивидуаль 
эшмәкәрләрнең  хокукларын яклау турында” гы 294-ФЗ номерлы Федераль 
законга туры китереп эшләнде. 
          1.2.Программа  мәҗбүри таләпләрне  үтәмәүнең конкрет сәбәпләрен һәм 
факторларын  ачу һәм юкка чыгаруга юнәлтелгән  кисәтү чаралары комплексы, 
шулай ук  кисәтү системасын булдыру һәм үстерү булып тора.  
          1.3. Программа Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 
районы  торак муниципаль контроле буенча тормышка ашырыла. 
          1.4. Профилактика эшләренең максатлары булып тора: контроль-
күзәтчелек  эшчәнлеге системасының  ачыклыгын (үтә күренмәлелеген)  
арттыру; торак законнары өлкәсендә  мәҗбүри таләпләрне бозуны  кисәтү; 
         мәҗбүри  таләпләрне бозу нәтиҗәсендә  гражданнарның  тормышына, 

сәламәтлегенә   куркыныч янауны булдырмый калу яисә зыян китерү  

хәвефеннән саклап калу;   

          мәҗбүри таләпләрне бозуга  һәм куркыныч янауга яисә гражданнарның 

тормышына, сәламәтлегенә  зыян салуга   китерергә сәләтле  гамәлдәге һәм  

ихтимал булган шартларны, сәбәпләрне һәм факторларны  юк итү; 

          контрольдәге  субъектларның  иҗтимагый  җаваплылыгына һәм намуслы 

тәртибенә  нигез тудыру; 

         контрольдәге  субъектларга  мәҗбүри таләпләрне  төшендерү. 
          1.5. Профилактика эшенең төп максатларына ирешү өчен  түбәндәге 
бурычларны хәл итү зарур: 
          ихтимал булган куркыныч янауны яисә гражданнарның  тормышына,  

сәламәтлегенә зыян  салуны  бәяләү,  аны киметүгә сәләтле  кисәтү чараларын 

эшләү һәм  тормышка ашыру; 

          мәҗбүри таләпләрне  бозуга  булышучы сәбәпләр, факторлар һәм 

шартларны ачыклау,   янаучы хәвефне юк итү яки  киметү ысулларын  

тәгаенләү; 

          контрольдәге  субъектларның  хокукый  грамоталылык дәрәҗәсен  

күтәрү, шул исәптән мәҗбүри таләпләр  һәм  аларны үтәү буенча кирәкле 

чаралар  хакында  мәгълүматны алу мөмкинлеген тәэмин итү юлы белән; 



           барлык  контроль-күзәтчелек  эшчәнлегендә   катнашучыларда  мәҗбүри 

таләпләрне  бердәм аңлауны формалаштыру; 

           профилактика чараларын  тормышка ашыру юлы белән  мәҗбүри 

таләпләрне  бозуларны  кисәтү системасын  ныгыту; 

          контроль-күзәтчелек  эшчәнлегендәге чыгымнарны һәм контрольдәге  

субъектларга  административ нагрузканы киметү. 
           1.6.Программаның максатчан  индикаторы  һәм   сыйфат һәм 
нәтиҗәлелек  күрсәткечләре булып торалар:  
           мәҗбүри таләпләрнең эчтәлеге турында контрольдә тотылырга тиешле 

субъектларның мәгълүматлылыгы; 

           мәҗбүри таләпләрнең аңлаешлылыгы, контрольдәге субъектлар һәм  

муниципаль контроль  органы вазыйфаи затлары  тарафыннан аларны  бер генә 

төрле  мәгънәдә  аңлатып бирү;  

          контрольдә тотылырга тиешле субъектларның  мәҗбүри таләпләрнең  

кабул ителгән һәм  хәзерләнүче үзгәрешләре  хакында Балык  Бистәсе 

муниципаль районының “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырылган  мәгълүматны алу мөмкинлеген  

тәэмин итү белән  канәгатьләнгәнлеге; 

          контрольдәге  субъектларның   тикшерүләр уздыру  тәртибе турында,  

тикшерүләр уздырганда контрольдәге  субъектларның  хокуклары хакында  

мәгълүматлылыгы;   

          профилактика  программа чараларының үтәлеше. 

 Программаны  тормышка ашыруның  күләм күрсәткече булып   үткәрелгән  

кисәтү чараларының  саны тора. 

 

2.Профилактика чараларының план - графигы 

 

№
п/п Чаралар исемлеге Чаралар структурасы Үтәү срогы 

Җаваплы 

1 

 “Интернет” 

челтәрендәге 

Татарстан 

Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль 

районының рәсми 

сайтында мәгълүмат 

урнаштыру 

 

Үтәлешен бәяләү 

муниципаль контроль 

предметы булып 

торган  мәҗбүри 

таләпләрне үз эченә 

алган  норматив-

хокукый актлар 

исемлеген, 

тикшерүләр планын  

урнаштыру 

Даими, 

зарурлык булу 

белән 

актуальләштерү   

 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

төзелеш, 

архитектура һәм 

торак-коммуналь 

хуҗалыгы бүлеге 

(алга таба – 

ТАһТКХ бүлеге)  



 
Декабрь 2019, 

декабрь 2020 
 

Контроль 

чараларының 

нәтиҗәләрен 

урнаштыру 

Квартал саен ТАһТКХ бүлеге 

Муниципаль 

контрольне гамәлгә 

ашырганда контроль-

надзор эшчәнлегенең 

хокук куллану 

практикасын  күзәтү 

Квартал саен ТАһТКХ бүлеге 

2 
Мәҗбүри таләпләрне 

үтәү мәсьәләләре 

буенча мәгьлүмат бирү  

Закон таләпләрен 

үтәү мәсьәләләре 

буенча  телефон аша 

контрольдә 

тотылырга тиешле 

субъектларга 

киңәшләр бирү 

 

даими ТАһТКХ бүлеге 

Киңәшмәләр, 

очрашулар, 

семинарлар  

үткәргәндә мәҗбүри 

таләпләрне аңлату 

Ярты елга  

1 мәртәбә 
ТАһТКХ бүлеге 

Массакүләм 

мәгълүмат чараларын 

кулланып аңлату  

чарасы үткәрү 

Елга 1 тапкыр ТАһТКХ бүлеге  



шәхсән мөрәҗәгать  

иткәндә  закон 

таләпләрен үтәү 

мәсьәләләре буенча 

консультацияләр 

үткәрү 

Кабул итү 
көннәрендә 
даими 
 
 
 

ТАһТКХ бүлеге 

3 

муниципаль контрольне  

гамәлгә ашыру 

практикасын 

гомумиләштерү һәм 

“Интернет” 

челтәрендәге рәсми 

сайтта  урнаштыру 

контроль эшчәнлеге 

буенча  мәгълүматка 

анализ ясау һәм 

гомумиләштерү 

Елга 1 тапкыр  

ТАһТКХ бүлеге 

муниципаль 

контрольне  гамәлгә 

ашыру практикасын 

сайтта  урнаштыру 

декабрь 

ТАһТКХ бүлеге 

 

Ахыргы нәтиҗәләр (тормышка ашырылган чаралардан  социаль һәм 

икътисади нәтиҗә) 

    

Мәҗбүри  таләпләрне бозуларны  кисәтүнең  көтелгән социаль  нәтиҗәсенә  

контрольдәге  субъектларга   фәкать кирәгеннән артык административ басым  

булмаган шартларда  гына  һәм  контрольдәге  субъектлар белән  мәҗбүри 

таләпләрне  үтәү һәм муниципаль  контрольне гамәлгә ашыру  мәсьәләләре  

буенча  конструктив  хезмәттәшлек  булганда гына  ирешергә мөмкин. 

   Тормышка ашырылган чаралардан  икътисади  файда: 

   административ басымны киметү, мәҗбүри таләпләрне бозуны булдырмау 

турында  сак булырга кушуны   игълан итү  мөмкин, максатка ярашлы һәм  

максималь  дәрәҗәдә  эффектлы    очракларны  анык аеру бәрабәренә  

контроль-күзәтчелек  эшчәнлегенең  барлык катнашучыларының   ресурс 

чыгымнарын  минимальләштерү,  ә планнан тыш тикшерү уздыру түгел;  

   мәҗбүри таләпләрне бозуларның теркәлгән санын киметү;  

   түбән  хәвеф-хәтәр категориясенә кертелгән һәм  тикшерүләрдән азат 

ителгән  контрольдәге субъектлар санын  ишәйтү; 

... муниципаль контроль  органнары белән  даими үзара бәйләнешкә җәлеп 

ителгән  контрольдәге субъектлар санын  арттыру (контрольдәге субъектлар 

тарафыннан  мәҗбүри таләпләрне  үтәмәү мәсьәләләре  буенча  бәйләнештән 

гайре); 

   контроль-күзәтчелек органына контрольдә тотылырга тиешле 

субъектларның  ышаныч дәрәҗәсен күтәрү. 

 


