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КАРАР
№1

Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге территориясендә
төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль турында Нигезләмәне раслау
хакында " авыл җирлеге башлыгының 2018 елның 22 октябрендәге 3 номерлы
карарына үзгәрешләр кертү турында»
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт
контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик
затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында " 2008
елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон (2018 елның 27
декабренә үзгәрешләр белән), Рангазар авыл җирлеге Уставы нигезендә карар
бирәм.:
1. «Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге территориясендә
төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль турында Нигезләмәне раслау
хакында " авыл җирлеге башлыгының 2018 елның 22 октябрендәге 3 номерлы
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә::
1) 3.4 Пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
4.4. Җитәкче, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе урынбасары,
муниципаль контроль органы карамагында яисә боерыгында күрсәтелә:
1) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы яисә муниципаль контроль органы исеме,
шулай ук дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль төре (төрләре);
2) тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затның яисә вазыйфаи затларның,
шулай ук тикшерү үткәрүгә җәлеп ителә торган экспертларның, эксперт
оешмаларының вәкилләренең фамилияләре, исемнәре, атасының исеме,
вазыйфалары;
3) тикшерү үткәрелә торган юридик затларның (аларның филиаллары,
вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) урнашу урыннары яисә шәхси
эшкуарлар эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыны булган юридик затның
исеме, атасының исеме, атасының исеме яисә фамилиясе;
4) тикшерү максатлары, бурычлары, предметы һәм аны үткәрү вакыты;
5) тикшерүне уздыруның хокукый нигезләре;
5_1) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләр һәм таләпләр,
шул исәптән тикшерү кәгазенең (контроль сораулар исемлеге) реквизитлары
(контроль мәсьәләләр исемлеге) кулланылырга тиеш булса, тикшерелергә
тиешле мәҗбүри таләпләр һәм таләпләр (контроль мәсьәләләр исемлеге));

6) тикшерү үткәрү максатларына һәм бурычларына ирешү өчен кирәкле контроль
чараларын үткәрү вакыты һәм исемлеге;
7) дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру, Муниципаль контрольне
гамәлгә ашыру буенча административ регламентлар исемлеге;
8) тикшерүне үткәрү максатларына һәм бурычларына ирешү өчен юридик зат,
шәхси эшкуар тарафыннан тәкъдим ителгән документлар исемлеге;
9) тикшерүне башлау һәм тәмамлау көннәре;
10) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе, муниципаль контроль органы
җитәкчесе урынбасары күрсәтмәсенең яисә боерыгының типлаштырылган
формасы каралса, башка мәгълүматлар.
2) 3.8 Пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"3.8. Юридик затларга (аларның филиалларына, вәкиллекләренә, аерым структур
бүлекчәләргә) һәм шәхси эшмәкәрләргә планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык
планнарында түбәндәге мәгълүматлар күрсәтелә:
1) эшчәнлекләре планлы тикшерүләргә, юридик затларның (аларның
филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) урнашу
урыннарына яисә шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру
урыннарына тиешле юридик затларның (аларның филиаллары, вәкиллекләре,
аерымланган структур бүлекчәләре) исемнәренә, шәхси эшкуарларның
фамилияләре, исемнәре, атасының исеме, атасының исеме) яисә юридик
затларның (аларның филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур
бүлекчәләре) урнашу урыннарына яисә хосусый эшмәкәрләр эшчәнлеген фактта
гамәлгә ашыру урыннарына карата;
2) һәр планлы тикшерү үткәрүнең максаты һәм нигезе;
3) һәр планлы тикшерүне башлау датасы һәм үткәрү сроклары;
4) конкрет планлы тикшерүне гамәлгә ашыручы дәүләт контроле (күзәтчелеге)
органы яисә муниципаль контроль органы исеме. Дәүләт контроле (күзәтчелеге)
органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан планлы тикшерү
уздырганда мондый тикшерүдә катнашучы барлык органнарның исемнәре бергә
күрсәтелә.».
3) 3.10 пунктының 6 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органына мөрәҗәгать иткән затны, муниципаль
контроль органына, шулай ук «дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль
контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль
эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ
номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктында
күрсәтелгән фактлар турында белешмәләр булмаган мөрәҗәгатьләр һәм
гаризалар планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез булып тора алмый. Мөрәҗәгатьтә
яисә гаризада бәян ителгән мәгълүмат «дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль
эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ
номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пункты нигезендә
планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып тора, дәүләт контроле
(күзәтчелеге) органының, муниципаль контроль органының вазыйфаи заты
мөрәҗәгать яисә гариза авторларында нигезле шик булган очракта мөрәҗәгать
итү яисә гариза мөрәҗәгать итүченең тиешле мөрәҗәгать итүче тарафыннан
электрон документлар рәвешендә җибәрелгән мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар
гариза бирүче тарафыннан мәгълүмати-коммуникацион технологияләр чараларын
кулланып, мөрәҗәгать итүчене идентификацияләү һәм аутентификацияләүнең
бердәм системасында мәҗбүри авторизацияләүне күз алдында тоткан очракта
гына планнан тыш тикшерүне үткәрүгә нигез була ала.».
4) 3.12 Пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::

«3.12 тикшерү актында күрсәтелә:
1) тикшерү актын төзү датасы, вакыты һәм урыны;
2) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы яисә муниципаль контроль органы
атамасы;
3) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы, муниципаль контроль органы җитәкчесе
урынбасары, боерыгының датасы һәм номеры;
4) тикшерү уздырган вазифаи затның яисә вазыйфаи затларның фамилияләре,
исемнәре, атасының һәм вазыйфасы;
5) тикшерелә торган юридик затның исеме яисә шәхси эшмәкәрнең фамилиясе,
исеме һәм атасының исеме, шулай ук аның исеме, атасының исеме һәм
вазыйфасы, башка вазыйфаи затның яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле,
тикшерү уздырганда катнашкан шәхси эшкуарның вәкаләтле вәкиле исеме,
фамилиясе, атасының исеме һәм вазыйфасы;
6) тикшерү үткәрү датасы, вакыты, озынлыгы һәм урыны;
7) тикшерү нәтиҗәләре турында, шул исәптән муниципаль хокукый актларда
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне ачыкланган бозулар турында,
аларның характеры һәм күрсәтелгән хокук бозуга юл куйган затлар турында
мәгълүматлар;
8) тикшерү уздырганда катнашучы җитәкчене, башка вазыйфаи затны яисә юридик
затның вәкаләтле вәкилен, шәхси эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкилен тикшерү
акты белән таныштыру яисә баш тарту, аларның имзалары булу яисә имза
бирүдән баш тарту турында мәгълүматлар, шулай ук үткәрелгән тикшерү турында
язуны исәпкә алу журналына кертү турында яисә күрсәтелгән журналның юридик
затыннан, шәхси эшмәкәрдән, юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән, юридик заттан,
юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән,;
9) тикшерү уздырган вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның имзалары.
5) 5.2 Пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.2. Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының, муниципаль контроль органының
тикшерү үткәргәндә вазыйфаи затлары булырга тиеш:
1) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм
таләпләрне бозуларны кисәтү, ачыклау һәм булдырмау буенча Россия
Федерациясе законнары нигезендә бирелгән вәкаләтләрне үз вакытында һәм
тулысынча үтәргә;
2) тикшерү үткәрелә торган юридик затның, шәхси эшмәкәрнең Россия
Федерациясе законнарын, хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәргә;
3) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары,
муниципаль контроль органы җитәкчесе боерыгы нигезендә аны билгеләү
турында тикшерү үткәрергә;
4) Хезмәт вазыйфаларын үтәгән вакытта гына тикшерү, хезмәт таныклыкларын,
җитәкче, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе урынбасары,
муниципаль контроль органы җитәкчесе боерыгының күчермәләрен тапшырганда
гына һәм «дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау
турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10
статьясындагы 5 өлешендә каралган очракта гына, тикшерү үткәрү турында
документ күчермәләре ;
5) җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яисә юридик затның вәкаләтле вәкиленә,
шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү уздырганда катнашырга һәм
тикшерү предметына кагылышлы мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә;
6) тикшерү уздырганда катнашучы җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яисә юридик
затның вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү
предметына кагылышлы мәгълүматны һәм документларны тапшырырга;

