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тарафыннан саклана торган
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ведомство программасын
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2008

елныц

26

декабрендэ

(кузэтчелеген) Ьэм муниципаль

кабул

ителгэн

контрольне

гамэлгэ

«Дэулэт

контролен

ашырганда

юридик

затларныц Ьэм индивидуаль эшкуарларнын хокукларын яклау турында»гы 294ФЗ номерлы Федераль законный (2018 елньщ 27 декабрендэге ред.) 8.2
статьясы

1нче олеше, 2003 елныц 6 октбрендэ кабул ителгэн «Россия

Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында»гы
№131 -ФЗ номерлы Федераль закон (ред. 27.12.2018), Баулы муниципаль
районы Уставы, Россия Федерациясенец стратегик усешенец тон юнэлеше
буенча проект комитеты утырышыныц 2018 елньщ 27 мартындагы 2нче
беркетмэсе белэн раслаган «Контроль Ьэм кузэтчелек эшчэнлеге реформасы»
закон тарафыннан саклана торган кыйммэтлэргэ зыян китеру куркынычын
комплекслы профилактикалау стандарты нигезендэ, Татарстан Республикасы
Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР ИТЭ:

1.

2019-2021 елларга Баулы муниципаль районында закон тарафыннан

саклана торган

кыйммэтлэргэ

зыян

ведомство программасын расларга.

китеру

куркынычын

булдырмауныц
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2. Элеге карарны www.pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы хокукый
мэгьлумат рэсми порталында Иэм www.bavly.tatarstan.ru Баулы муниципаль
районы сайтында бастырып чыгарырга.
3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты житэкчесенец икътисади усеш буенча урынбасарына
йеклэргэ.

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты житэкчесе

И.И. Гузаиров
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Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
2019 елньщ
ОЖ*
кабул ителгэн
У
санлы
карары белэн
РАСЛАНГАН

2019-2021 елларга Баулы муниципаль районында
закон тарафыннан саклана торган кыйммэтлэргэ зыян китеру
куркынычын булдырмауньщ ведомство программасы

I. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программа атамасы

2019-2021
елларга
Баулы
муниципаль
районында закон тарафыннан саклана торган
кыйммэтлэргэ
зыян
китеру
куркынычын
булдырмауньщ ведомство программасы

Программаны эшлэунец
хокукый нигезлэре

«Дэулэт
контролен
(кузэтчелеген)
Иэм
муниципаль контрольне булдырганда юридик
затларныц Ьэм индивидуаль эшкуарларныц
хокукларын яклау турында” 2008 елныц 26
декабрендэге 294-ФЗ номерлы Федераль закон»;
Россия Федерациясенец стратегик усешенец теп
юнэлеше буенча проект комитеты утырышыныц
2018 елныц 27 мартындагы 2нче беркетмэсе
белэн раслаган «Контроль Ьэм кузэтчелек
эшчэнлеге реформасы» закон тарафыннан
саклана торган кыйммэтлэргэ зыян китеру
куркынычын
комплекслы
профилактикалау
стандарты

Программа заказчысы

Татарстан Республикасы Баулы
районы Башкарма комитеты

Программаны эшлэуче

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль
районы Башкарма комитетыныц юридик булеге

Программа максатлары

закон
тарафыннан
саклана
торган
кыйммэтлэргэ
зыян
килу
куркынычын

муниципаль
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булдырмау;
- ижтимагый монэсэбэтлэр елкэсендэ контроль
астында булган мэжбури талэплэрне бозуларны
булдырмау (мэжбури талэплэрне бозу санын
кимету);
мэжбури талэплэрне бозуга Ьэм закон
тарафыннан саклана торган кыйммэтлэргэ зыян
китерерлек
гамэлдэге
Ьэм
потенциаль
шартларны, сэбэплэрне Ьэм факторларны юкка
чыгару;
- закон кушканча эшлэуче контроль астындагы
субъектларны арттыру.
закон
тарафыннан
саклана
торган
кыйммэтлэргэ зыян Ьэм мэжбури талэплэрне
бозуга китерерлек сэбэплэрне, факторларны Ьэм
шартларны ачыклау, аларныц килеп чыгу
куркынычын бетеру яки кимету ысулларын
билгелэу;
закон
тарафыннан
саклана
торган
кыйммэтлэргэ зыян Ьэм мэжбури талэплэрне
бозуга китерерлек сэбэплэрне, факторларны Ьэм
шартларны юкка чыгару;
аерым
контрольдэ
тотылырга тиешле
субъектларныц (объектларныц) узенчэлеклэРе
Ьэм аларга бирелгэн куркынычлылык дэрэжэсе
(куркыныч классы) профилактик чараларныц
торлэренэ, формаларына Ьэм интенсивлыгына
бэйлелеген
билгелэу
Ьэм
бэялэу,
элеге
факторларны исэпкэ алып, профилактик чаралар
уткэру;
- профилактика эшен оештыру очен кирэкле
статистик мэгълуматлар исемлеген билгелэу Ьэм
жыю;
- контроль-куззтчелек органнарыныц кадрлар
составы квалификациясен кутэру;
контроль
астындагы
субъектларына
консультация биру снстемасын булдыру, шул
исэптэн заманча мэгълумати-телекоммуникация
технологиялэрен кулланып,
- ачыкланган проблемалара Ьэм профилактик
эшнец агымдагы торышына бэйле башка
бурычлар
Программа оч елга исэплэнгэн Ьэм 2019-2021
Программаны тормышка
ашыру срогы Ьэм этаплары елларда тормышка ашырылачак

Программа бурычары
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Финанслау чыганаклары
Программаны тормышка
ашырудан кетелгэн
нэтижэлэр

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль
районы бюджеты
- закон тарафыннан сакланган кыйммэтлэргэ
зыян китеру куркынычын кимету,
закон кушканча эшлэуче контроль астындагы
субъектларны арттыру;
- контроль-кузэтчелек органынын профилактик
чаралары системасын yCTePY?
- профилактиканыц терле алымнарын гамэлгэ
[ J U IiV iX J J i

—

—

__________ ___ ____________________________________ — ----------------------------------------------

керту;
- контроль-кузэтчелек органы эчендэ профилатик эш технологиялэрен эшлэу Ьэм гамэлгэ
керту;
- контрольдэ тотылган субъектларныц нэтижэле,
закон кушканча эшлэу урнэклэрен булдыру;^
контроль-кузэтчелек
органы
вазыйфаи
затларыныц квалификацияле эшчэнлеген тээмин
иту;
- контроль-кузэту органы эшчэнлегенец утэ
куренмэлелеген арттыру;
контрольдэ
тотылган
субъектларга
административ йоклэнешне кимету;
контрольдэ тотылган субъектларныц хокукый
грамоталылыгын кутэру;
- контрольдэ тотылган субъектлар тарафыннан
контроль предметын бертерле ацлауны тээмин
иту;
контрольдэ тотылган субъектларны уз-узлэрен
намуслы тотуга мотивациялэу.
Баулы муниципаль районы территориясендэ
муниципаль контроль функциялэрен гамэлгэ
ашыру кысаларында жайга салуныц местэкыйль
олкэлэре буленмэгэн, Программаныц ярдэмче
программалары юк ------- -------------------------------II. Контрольдэ тотылган елкэ торышын анализлау Ьэм бэялэу
Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыныц «Баулы муниципаль
районы территориясендэ жирлэрдэн файдалануга муниципаль жир контролен
гамэлгэ ашыруныц административ регламентын раслау турында» 2017 елныц
21

августындагы

Зббнчы

номерлы,

«Татарстан

Республикасы

Баулы

муниципаль районы территориясендэ муниципаль торак контролен гамэлгэ
ашыруныц административ регламентын раслау турында» 2017 елныц

18

6

декабрендэге 508нче номерлы карарлары белэн Баулы муниципаль районыныц
муниципаль жир контроле, муниципаль торак контролен тормышка ашыручы
жирле узидарэ органы расланды.
Профилактик эш кысаларында 2018 елда Баулы муниципаль районы
территориясендэ муниципаль хокукый актларны утэугэ кагылышлы хокук
бозуларны

ачыклау буенча тикшеру оештырылды. Тикшеру барышында

контрольдэ тотылган субъектлар ацлаешлы формада муниципаль хокукый
актларныц талэплэре турында мэгълумат алдылар.
«Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Баулы муниципаль
районыныц рэсми сайтында «Муниципаль контроль» булегендэ муниципаль
контроль предметы булып торган мэжбури талэплэрне уз эченэ алган норматив
хокукый актлар Ьэм аларныц елешлэре исемлеге урнаштырылган. Анда шулай
ук агымдагы календарь елына тикшеру планы, муниципаль контрольне гамэлгэ
ашыручы ведомстволарныц хисаплары урнаштырылган.
III. Профилактик эшнец максатлары Ьэм бурычлары
Профилактик чаралар уткэрунен максатлары:
- закон тарафыннан саклана торган кыйммэтлэргэ китерелгэн зыян
дэрэжэсен кимету;
- Баулы муниципаль районы территориясендэ муниципаль контрольне
гамэлгэ ашырганда Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба Башкарма комитет) эшчэнлегенец утэ куренмэлелеген арттыру;
- муниципаль хокукый актларны бозуларны булдырмауга юнэлдерелгэн
чаралар;
- Баулы муниципаль районы территориясендэ физик затлар Ьэм эшкуарлык
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы затлар очен ацлату чаралары уткэру.
Башкарма комитет тарафыннан профилактик чаралар уткэру тубэндэге
бурычларны хэл итугэ юнэлдерелгэн:
- контрольдэ тотылган субъектларда тиешле елкэдэ законнарныц мэжбури
талэплэрен бердэм ацлау формалаштыру;
- муниципаль хокукый актларны бозуга китерэ торган сэбэплэрне ачыклау;
- Баулы муниципаль районы территориясендэ физик затларныц Ьэм
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эшкуарлык эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы затларньщ жаваплылык дэрэжэсен
кутэру;
- Баулы

муниципаль районы

территориясендэ

физик затларга Ьэм

эшкуарлык эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы затларга мэгълумат биру дэрэжэсен
арттыру.
IV. Программа чаралары
Муниципаль

хокукый

актларны

утэу

профилактик

чараларныц

нэтижэлелеген бэялэунец топ механизмы булып тора.
Сыйфатныц максатчан курсэткече - 2021 елга кадэр муниципаль хокукый
актларны бозу рецидивын кимету.
Программаны тормышка ашыру вакыты: 2019-2021 еллар.

2019-2021 елларга профилактик чаралар планы-графигы
Чара

1. Интернет мэгълуматтелекоммуникация челтэрендэ
Баулы муниципаль районыныц
http://bavly.tatarstan.ru рэсми
сайтында мэжбури талэплэрнец
эчтэлеге Иэм муниципаль
контрольне гамэлгэ ашыру
тэртибе турында мэгълумат,
урнаштыру
шул исэптэн:

Ж^ававплы

Тормышка
ашыру
срогы

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
мэгълумати технологиялэр Ьэм
мэгълумати куркынычсызлык
булеге башлыгы

- юридик затларны Иэм шэхси
эшмэкэрлэрне агымдагы елда
тикшеру планнары

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты ныц
мэгълумати технологиялэр Ьэм
мэгълумати куркынычсызлык
булеге башлыгы

дай ми

- Баулы муниципаль районы
территориясендэ муниципаль
контрольне гамэлгэ ашыру
турында белешмэлэр

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
мэгълумати технологиялэр Ьэм
мэгълумати куркынычсызлык
булеге башлыгы

даими

...

J

- муниципаль контрольне
гамэлгэ ашыру нэтижэлэре

- аларны утэуне бэялэу
муниципаль контроль предметы
булып торган мэжбури
талэплэрне уз эченэ алган
хокукый актлар яисэ аларныц
аерым олешлэре

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
мэгълумати технологиялэр Ьэм
мэгълумати куркынычсызлык
булеге башлыгы
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
мэгълумати технологиялэр Ьэм
мэгълумати куркынычсызлык
булеге башлыгы

даими

даими

2. Интернет мэгълуматтелекоммуникация челтэрендэ
Баулы муниципаль районыныц
http://bavly.tatarstan.ru рэсми
сайтында урнаштырылган
мэгьлуматны актуальлэштеру

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
мэгълумати технологиялэр Ьэм
мэгълумати куркынычсызлык
булеге башлыгы

ихтыяж
туганда

3. Мэжбури талэплэрне бозуга
юл куймау турында
билгелэнгэн урнэктэге
киеэтулэр биру

«Татарстан Республикасыныц
Баулы муниципаль районы
Мелкэт Ьэм ж;ир монэсэбэтлэре
палатасы» МКУ житэкчесе,
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
инфраструктура усеше булеге
башлыгы

Рейд
тикшеруе
нэтижэсе
буенча

4. Хокук бозуларны
булдырмауга юнэлдерелгэн
тикшерулэр, рейдлар
барышында профилактик
эцгэмэлэр уткэру, норматив
хокукый актларда билгелэнгэн
мэжбури талэплэр бозылмаган
очракта.

«Татарстан Республикасыныц
Баулы муниципаль районы
Мелкэт Ьэм жир монэсэбэтлэре
палатасы» МКУ житэкчесе,
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
инфраструктура усеше булеге
башлыгы

Тикшеру,
рейдлар
барышын
да

5. Комплекслы тикшеру
турында юридик затларны Ьэм
индивидуаль эшмэкэрлэрне
алдан кисэту

«Татарстан Республикасыныц
Баулы муниципаль районы
Мелкэт Ьэм жир монэсэбэтлэре
палатасы» МКУ житэкчесе,
Баулы муниципаль районы

Тикшеруг
э 3 эш
кене кала
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_____________________________

Башкарма комитетыныц
инфраструктура усеше булеге
[__________башлыгы

У. Программаны ресурслар белэн тээмин иту
Программаны ресурслар белэн тээмин иту уз эченэ аны тормышка ашыру
очен кирэкле кадрлар, финанслар белэн, мэгьлумати-аналитик тээмин итуне
ала.
Кадрлар белэн тээмин иту:
- муниципаль жир контроле - дэулэт хакимияте органнары, жирле
узидарэ

органнары,

юридик

затлар,

шэхси

эшмэкэрлэр,

гражданнар

тарафыннан жир менэсэбэтлэре объектларына карата закон талэплэрен утэуне
контрольдэ тоту — «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районыныц
Молкэт

Ьэм

жир

менэсэбэтлэре

палатасы»

МКУ,

1 кеше,

штатный

комплектлашуы - 100%.
-

муниципаль

кулланылышын

Ьэм

торак

контроле

сакланышын,

-

элеге

муниципаль
фондныц

торак

торак

фондыныц

биналарыныц

билгелэнгэн санитар Ьэм техник кагыйдэлэр Иэм нормаларга, законнарныц
башка талэплэренэ туры килуен контрольдэ тота — Башкарма комитетныц
инфраструктура усеше булеге, 1 кеше, штатныц комплектлашуы - 100%.
Программаны тормышка ашыруны мэгьлумати-аналитик тээмин игу
«Интернет» мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ Баулы муниципаль
районыныц рэсми сайтыннан файдаланып башкарыла.
Программаны

тормышка

ашыруны

финанслар

белэн

тээмин

иту

муниципаль контрольне гамэлгэ ашыру чараларын финанслау кысаларында
гамэлгэ ашырыла.

Программа
житэкчесе
Программа
координаторы

VI. Программаны гамэлгэ ашыру механизмы
Гозэеров Ильяс Исмэгыйль улы - Татарстан Республикасы
Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе
Галимов Эмиль Исхак улы - Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты житэкчесенец икътисадый усеш буенча
урынбасары
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Башкарма комитетта Программа белэн идарэ иту механизмына мэжбури
талэплэрне бозуларны профилактикалау программасы буенча профилактик
чараларны планлаштыру, мониторинглау Ьэм уткэруне контрольдэ тоту;
Программада каралган аерым профилактик чараларны Ъэм координациялэуче
чараларны оештыру, гамэлгэ ашыру керэ.

VII. Программаныц нэтижэлелеген бэялэу
Профилактик материалларныц нэтижэлелеген бэялэунен топ механизмы
булып тора:
- юридик затлар тарафыннан гамэлдэге законнарныц мэжбури талэплэрен
бозу очраклары кимугэ бэя биру;
- гражданнарныц хэбэрдарлык дэрэжэсен кутэру;
- гражданнар Ьэм оешмалар белэн хезмэттэшлектэ муниципаль хокукый
актларны бозуларны ачыклау Иэм хокук бозуларга юл куючыларга карата
жаваплылык чараларын оператив куллану;
- закон кушканча эшлэуче контрольдэ тотылган субъектларны арттыруны
бэялэу;
- Башкарма

комитетыныц

профилактик

чаралар

системасы

усеше

анализы;
- профилактиканыц терле алымнарын гамэлгэ кертунец нэтижэлелеген
анализлау;
- Башкарма комитет эшчэнлегенец «утэ куренмэлелеген» арттыруны
бэялэу.

