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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы территориясендә 

муниципаль торак фондыннан файдалану һәм саклануы, әлеге фондның торак 

урыннарына билгеләнгән санитар һәм техник кагыйдәләр һәм нормаларга, 

законнарның башка таләпләренә туры килүе буенча муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру буенча административ регламентка үзгәрешләр кертү турында 

           

Россия Федерациясе Торак кодексының 20 статьясы, "Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районы Башкарма комитеты карар итә: 

1. Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля на территории Апастовского муниципального района за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан Республики 

Татарстан от 12.02.2016г. № 555 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля на территории Апастовского 

муниципального района за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства»  следующие изменения: 

1.2016 елның 12 февралендәге 555 номерлы Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы башкарма комитеты карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы территориясендә муниципаль торак 

фондыннан файдалану һәм саклануы, әлеге фондның торак урыннарына билгеләнгән 

санитар һәм техник кагыйдәләр һәм нормаларга, законнарның башка таләпләренә 

туры килүе буенча муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча административ 

регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1. 1.5.1 пунктында: 

а) өченче абзацта «күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең торак 

урыннарына йөрүе һәм аларны тикшерүне үткәрү ризалыгы белән «сүзләрен 

"Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре 



буенча торак урыннарын яллаучыларның күпфатирлы йортта торак урыннарын 

яллаучыларның ризалыгы белән "сүзләренә алмаштырырга һәм аларны тикшерүләр 

үткәрергә"»; 

б) сигезенче абзацта "милекчеләрнең хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре» 

сүзеннән соң «күпфатирлы йортта биналар" сүзләрен өстәргә.”; 

.2.2.4.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 

"2.4.3.Планнан тыш тикшерү үткәрү. 

2.4.3.1.Планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып тора: 

1) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм (яисә) 

таләпләрне бозуларны бетерү турында алдан бирелгән күрсәтмәнең юридик зат, 

индивидуаль эшкуар тарафыннан үтәү срогы чыккач; 

1.1) муниципаль контроль органына юридик заттан яисә шәхси эшмәкәрдән 

хокукый статус бирү турында гариза, эшчәнлекнең аерым төрләрен гамәлгә ашыру 

хокукына махсус рөхсәт (лицензия) яисә юридик затның, шәхси эшмәкәрнең тиешле 

планнан тыш тикшерелүен үткәрү хокукый статус, махсус рөхсәт (лицензия) бирү, 

рөхсәт бирү (Килештерү) хокукы өчен муниципаль контроль органына керү 

(Килештерү);); 

2)муниципаль контроль органының юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр белән 

үзара бәйләнешсез контрольлек чаралары нәтиҗәләрен анализлау, гражданнарның, 

шул исәптән шәхси эшкуарларның, юридик затларның, дәүләт хакимияте 

органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан кергән мөрәҗәгатьләрне һәм 

гаризаларын муниципаль контроль органнарына карап тикшерү яисә алдан тикшерү 

нәтиҗәләре буенча вазыйфаи затын массакүләм мәгълүмат чараларыннан түбәндәге 

фактлар турында мотивлаштырылган тәкъдим итү;: 

а) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян килү, хайваннар, 

үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният 

һәйкәлләренә) зыян килү куркынычы барлыкка килү, Россия Федерациясе Музей 

фонды составына кертелгән музей предметларына һәм музей коллекцияләренә, аеруча 

кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды 

документларына, Милли китапханә фонды составына керүче документларга, аерым 

тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия документларга, Россия Федерациясе Милли 

китапханә фонды, дәүләт иминлегенә, шулай ук табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләр куркынычы; 

б) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян китерү, Россия 

Федерациясе халыкларының хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни 

мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), Россия Федерациясе Музей 

фонды составына кертелгән музей предметларына һәм музей коллекцияләренә, аеруча 

кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды 

документларына, аерым тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия документларга, Милли 

китапханә фонды составына керүче документларга, дәүләт иминлегенә зыян салу, 

шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү; 

3) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте 

йөкләмәләре нигезендә һәм прокуратура органнарына кергән материаллар һәм 

мөрәҗәгатьләр буенча законнар үтәлешенә күзәтчелек кысаларында планнан тыш 

тикшерү үткәрү турында прокурор таләбе нигезендә чыгарылган дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органы җитәкчесе боерыгы (күрсәтмәсе). 



2.4.3.2.Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органына мөрәҗәгать иткән затны, 

муниципаль контроль органына, шулай ук 2.4.3.1 пунктының 2 пунктчасында 

күрсәтелгән фактлар турында белешмәләр булмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар 

планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез була алмый. Мөрәҗәгатьтә яки гаризада бәян 

ителгән мәгълүмат 2.4.3.1 пунктының 2 пунктчасы нигезендә планнан тыш тикшерү 

үткәрүгә нигез булып торса, муниципаль контроль органының вазыйфаи заты 

мөрәҗәгать итү яисә гариза авторлыгында нигезле шик булганда мөрәҗәгать иткән 

затны билгеләүгә тиешле чаралар күрергә тиеш. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

электрон документлар рәвешендә җибәрелгән мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар гариза 

бирүче тарафыннан мәгълүмат-коммуникация технологияләре чараларын кулланып 

җибәрелгән очракта гына планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез була ала  

2.4.3.3.2.4.3.1 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны, 

фактлар турында мәгълүматны караганда, элегрәк кергән мондый мөрәҗәгатьләрне 

һәм гаризаларны, мәгълүматны карау нәтиҗәләре, шулай ук тиешле юридик затларга, 

индивидуаль эшкуарларга карата контроль буенча элек үткәрелгән чараларның 

нәтиҗәләре исәпкә алынырга тиеш. 

1.4.3.4.Мәҗбүри таләпләрне бозган йә 2.4.3.1 пунктында күрсәтелгән фактлар 

турында мәҗбүри таләпләрне, җитәрлек мәгълүматларны бозуга юл куйган зат 

турында дөрес мәгълүмат булмаганда, муниципаль контроль органының вәкаләтле 

вазыйфаи затлары тарафыннан алынган мәгълүматны алдан тикшерү үткәрелергә 

мөмкин. Алдан тикшерү барышында гариза һәм мәгълүмат биргән затлардан өстәмә 

мәгълүмат һәм материаллар (шул исәптән телдән) соратып алу буенча чаралар күрелә, 

муниципаль контроль органы карамагында булган юридик зат, шәхси эшмәкәр 

документларын карау үткәрелә, кирәк булганда юридик затлар белән бәйләнешсез 

башкарыла торган контроль чаралары үткәрелә, шәхси эшмәкәрләр һәм башка кую 

күрсәтелгән затларга вазыйфаларын тәкъдиме буенча мәгълүмат һәм таләпләрен үтәү 

органы муниципаль контроль. Алдан тикшерү кысаларында юридик зат, шәхси 

эшмәкәрдән алынган мәгълүматка карата аңлатмаларны соратып алырга мөмкин, 

әмма мондый аңлатмалар һәм башка документлар тапшыру мәҗбүри түгел. 

2.4.3.5.Муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары карары 

буенча алдан тикшерү, тиешле тикшерү башланганнан соң мөрәҗәгатьнең яисә аны 

оештыру өчен сәбәп булган гаризаның аноним булуы ачыкланган яисә мөрәҗәгатьтә 

яки гаризада булган дөрес булмаган мәгълүматлар урнаштырылган очракта, 

туктатыла. 

2.4.3.6.Мондый юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

урыны буенча прокуратура органы белән килештергәннән соң муниципаль контроль 

органы тарафыннан муниципаль контрольнең "а" һәм "б" пунктчаларында 

күрсәтелгән нигезләр буенча планнан тыш тикшерү үткәрелергә мөмкин. 

2.4.3.7. Планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планына планлы тикшерүне 

кертү өчен нигез булып бер елдан соң бер ел үтү тора: 

1)юридик зат, индивидуаль эшкуар тарафыннан күпфатирлы йортлар белән 

идарә итү эшчәнлеге һәм күпфатирлы йортларда гомуми милекне карап тоту һәм 

ремонтлау буенча хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) эшләр башкара башлады; 

1.1)социаль файдаланудагы беренче наемга алынган йортның муниципаль 

реестрында исәпкә кую, эшчәнлеге тикшерелергә тиешле зат булган торак биналарны 

наймодатель булып тора торган торак урыннар наемга кую; 

2)юридик затка, шәхси эшмәкәргә соңгы планлы тикшерү үткәрүне тәмамлау; 



3) коммуналь ресурслардан (коммуналь хезмәтләрдән) файдалану 

нормативларын билгеләү яисә үзгәртү.»; 

 

2.4.3.8.Әлеге Регламентның 2.4.3.1 пунктында күрсәтелгән нигезләр белән 

беррәттән планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып гражданнарның, шул 

исәптән индивидуаль эшкуарларның, юридик затларның, дәүләт хакимияте 

органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан алынган мәгълүматларның 

муниципаль торак контроле органына, дәүләт торак күзәтчелеге органы, муниципаль 

торак контроле органы тарафыннан гражданнар мөрәҗәгатьләрен һәм гаризаларын 

муниципаль торак контроле органына керүләр тора, Дәүләт торак күзәтчелеге органы, 

муниципаль торак контроле органы тарафыннан, күпфатирлы йортларда һәм торак 

йортларда биналарның милекчеләренә һәм файдаланучыларына коммуналь хезмәтләр 

күрсәтүне туктатып тору һәм чикләү, торак, торак, торак-төзелеш яки башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативын төзү тәртибенә, торак милекчеләре 

ширкәте уставына, торак, торак, торак-төзелеш яки башка махсуслаштырылган 

кулланучылар кооперативына һәм мондый ширкәт яки кооператив уставына 

үзгәрешләр кертү тәртибенә карата таләпләр, тәртибенә кабул итү биналарның 

милекчеләре күпфатирлы йорттагы хәл сайлап алу турында юридик затка бәйсез 

рәвештә, оештыру-хокукый формалары яки шәхси эшмәкәр эшчәнлек алып баручы 

идарә итү буенча күпфатирлы йорт (алга таба - - идарәче оешма белән күпфатирлы 

йорт белән идарә итү шартнамәсен төзү, идарәче оешма белән күпфатирлы йортта 

уртак мөлкәтне карап тоту һәм ремонтлау буенча хезмәт күрсәтү шартнамәсен төзү 

һәм (яки) эшләр башкару турында карар, күрсәтелгән затлар белән РФ Торак 

кодексының 164 статьясындагы 1 өлешендә күпфатирлы йортта гомуми милекне 

ремонтлау буенча хезмәтләр күрсәтү шартнамәләрен төзү, әлеге шартнамәләрнең 

шартларын раслау һәм аларны төзү тәртибе, күпфатирлы йортта уртак мөлкәтне карап 

тоту һәм (яисә) үтәү буенча хезмәт күрсәтү шартнамәләрен төзү, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының " күпфатирлы йорттагы биналарның 

милекчеләренең гомуми милкен карап тоту һәм әлеге йортта гомуми милекне 

агымдагы һәм капиталь ремонтлауны гамәлгә ашыру, күпфатирлы йорттагы 

биналарны үзгәртеп планлаштыруны һәм (яки) үзгәртеп коруны гамәлгә ашыру 

тәртибе таләпләрен бозу фактлары турында, идарәче оешма тарафыннан РФ Торак 

кодексының 162 статьясындагы 2 өлешендә каралган йөкләмәләрне бозу фактлары 

турында, коммуналь хезмәтләр өчен гражданнар тарафыннан кертелә торган түләү 

күләмен үзгәртүнең чик (максималь) индексларын куллану, коммуналь ресурсларны 

(коммуналь хезмәтләрне) куллануның билгеләнгән нормативы күләменең нигезсез 

булуы, коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) куллану нормативлары 

составына карата таләпләрне бозу, коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) 

куллану нормативларын билгеләү шартларын һәм ысулларын сакламау, күпфатирлы 

йортта гомуми мөлкәтне карап тоту кагыйдәләрен һәм торак урынны карап тоту өчен 

түләү күләмен үзгәртү кагыйдәләрен бозу фактлары турында, наемга алынган 

йортларда социаль файдаланудагы торак урыннарны найм бирүчеләр һәм мондый 

йортларда торак урыннарын яллаучыларга һәм яллаучыларга карата мәҗбүри 

таләпләрне бозу фактлары турында, социаль файдаланудагы торак фондының торак 

урыннарына наем шартнамәләре һәм торак урыннары найм шартнамәләре төзүгә һәм 

үтәлүгә, җирле үзидарә органнары, ресурс белән тәэмин итүче оешмалар, күпфатирлы 

йортлар белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы затлар, гражданнар 



тарафыннан системада мәгълүмат урнаштыру тәртибенә карата таләпләрне бозу 

фактлары турында». 

5 бүлекнең 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм 

таләпләрне гамәлгә ашыру барышында юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан үтәлү, 

муниципаль контроль органнары күрсәтмәләрен үтәү, Россия Федерациясе 

халыкларының тормышларына, сәламәтлегенә зыян китерүне булдырмау буенча 

чаралар үткәрү, хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас 

объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), музей әйберләренә һәм музей 

коллекцияләренә зыян китерүне булдырмау буенча планнан тыш тикшерү предметы 

булып тора, Россия Федерациясе Музей фонды составына, аеруча кыйммәтле, шул 

исәптән уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды документларына, Милли 

китапханә фонды составына керүче аерым тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия, 

дәүләт иминлеген тәэмин итү, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләр барлыкка килүне кисәтү, мондый зыян китергән зыян нәтиҗәләрен бетерү 

буенча документларга ия булган документлар.». 

  2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рәсми 

сайтында бастырып чыгарырга. 

          3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының инфраструктура үсеше буенча урынбасары А. М. Хәсәновка 

йөкләргә. 
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