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КАРАР
№3

«Татарстан
Республикасы
Сарман
муниципаль районы «Җəлил ш. т. п.»
муниципаль
берəмлеге
территориясендə
төзеклəндерү өлкəсендə муниципаль контроль
турында Нигезлəмəне раслау хакында» 2018
елның 19 декабрендəге 5 номерлы башлык
карарына үзгəрешлəр кертү турында»

«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы
Федераль законнар нигезендə, «Дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм
муниципаль контрольне гамəлгə ашырганда юридик затларның һəм шəхси
эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендəге
294-ФЗ номерлы Федераль закон (2018 елның 27 декабренə үзгəрешлəр
белəн), Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставы белəн карар бирəм:
1.
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге территориясендə
төзеклəндерү өлкəсендə муниципаль контроль турында «Нигезлəмəне раслау
хакында» 2018 елның 19 декабрендəге 5 номерлы башлык карарына
түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə:
1) 3.4 Пункт. түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
4.4. Җитəкче, дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органы җитəкчесе
урынбасары, муниципаль контроль органы карамагында яисə боерыгында
күрсəтелə:
1) дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органы яисə муниципаль контроль
органы исеме, шулай ук дəүлəт контроле (күзəтчелеге), муниципаль контроль
төре (төрлəре);
2) тикшерү үткəрүгə вəкалəтле вазыйфаи затның яисə вазыйфаи
затларның, шулай ук тикшерү үткəрүгə җəлеп ителə торган экспертларның,
эксперт оешмаларының вəкиллəренең фамилиялəре, исемнəре, атасының
исеме, вазыйфалары;
3) тикшерү үткəрелə торган юридик затларның (аларның филиаллары,
вəкиллеклəре, аерымланган структур бүлекчəлəре) урнашу урыннары яисə
шəхси эшкуарлар эшчəнлеген фактта гамəлгə ашыру урыны булган юридик
затның исеме, атасының исеме, атасының исеме яисə фамилиясе;
4) тикшерү максатлары, бурычлары, предметы һəм аны үткəрү вакыты;
5) тикшерүне уздыруның хокукый нигезлəре;
5.1) муниципаль хокукый актларда билгелəнгəн мəҗбүри талəплəр һəм
талəплəр, шул исəптəн тикшерү кəгазенең (контроль сораулар исемлеге)
реквизитлары (контроль мəсьəлəлəр исемлеге) кулланылырга тиеш булса,
тикшерелергə тиешле талəплəр (контроль мəсьəлəлəр исемлеге));

6) тикшерү үткəрү максатларына һəм бурычларына ирешү өчен кирəкле
контроль чараларын үткəрү вакыты һəм Исемлеге;
7) дəүлəт контролен (күзəтчелеген) гамəлгə ашыру, Муниципаль
контрольне гамəлгə ашыру буенча административ регламентлар Исемлеге;
8) тикшерүне үткəрү максатларына һəм бурычларына ирешү өчен
юридик зат, шəхси эшкуар тарафыннан тəкъдим ителгəн документлар
исемлеге;
9) тикшерүне башлау һəм тəмамлау көннəре;
10) дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органы җитəкчесе, муниципаль
контроль органы җитəкчесе урынбасары күрсəтмəсенең яисə боерыгының
типлаштырылган формасы каралса, башка мəгълүматлар.
2) 3.7 Пункт. түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
"3.7. «Дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм муниципаль контрольне
гамəлгə ашырганда юридик затларның һəм индивидуаль эшкуарларның
хокукларын яклау турында " 2008 елның 26 декабрендəге 294-ФЗ номерлы
Федераль законның 9 һəм 9_3 өлешлəрендə башкасы каралмаган булса,
планлы тикшерүлəр өч елга бер тапкырдан да ешрак үткəрелми.
3) 3.8 Пункт. түбəндəге редакциядə бəян итəргə::
"3.8. Юридик затларга (аларның филиалларына, вəкиллеклəренə, аерым
структур бүлекчəлəргə) һəм шəхси эшмəкəрлəргə планлы тикшерүлəр
үткəрүнең еллык планнарында түбəндəге мəгълүматлар күрсəтелə:
1) эшчəнлеклəре планлы тикшерүлəргə, юридик затларның (аларның
филиаллары, вəкиллеклəре, аерымланган структур бүлекчəлəре) урнашу
урыннарына яисə шəхси эшмəкəрлəр эшчəнлеген фактта гамəлгə ашыру
урыннарына тиешле юридик затларның (аларның филиаллары, вəкиллеклəре,
аерымланган структур бүлекчəлəре) исемнəренə, шəхси эшкуарларның
фамилиялəре, исемнəре, атасының исеме, атасының исеме) яисə юридик
затларның (аларның филиаллары, вəкиллеклəре, аерымланган структур
бүлекчəлəре) урнашу урыннарына яисə хосусый эшмəкəрлəр эшчəнлеген
фактта гамəлгə ашыру урыннарына карата;
2) һəр планлы тикшерү үткəрүнең максаты һəм нигезе;
3) һəр планлы тикшерүне башлау датасы һəм үткəрү сроклары;
4) конкрет планлы тикшерүне гамəлгə ашыручы дəүлəт контроле
(күзəтчелеге) органы яисə муниципаль контроль органы исеме. Дəүлəт
контроле (күзəтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары
тарафыннан планлы тикшерү уздырганда мондый тикшерүдə катнашучы
барлык органнарның исемнəре бергə күрсəтелə.»
4) 3.10 пунктының алтынчы абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«Дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органына мөрəҗəгать иткəн затны,
муниципаль контроль органына, шулай ук «дəүлəт контролен (күзəтчелеген)
һəм муниципаль контрольне гамəлгə ашырганда юридик затларның һəм
индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26
декабрендəге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 2
өлешенең 2 пунктында күрсəтелгəн фактлар турында белешмəлəр булмаган
мөрəҗəгатьлəр һəм гаризалар планнан тыш тикшерү үткəрүгə нигез булып

тора алмый. Мөрəҗəгатьтə яисə гаризада бəян ителгəн мəгълүмат «дəүлəт
контролен (күзəтчелеген) һəм муниципаль контрольне гамəлгə ашырганда
юридик затларның һəм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау
турында» 2008 елның 26 декабрендəге 294-ФЗ номерлы Федераль законның
10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пункты нигезендə планнан тыш тикшерү
үткəрү өчен нигез булып тора, дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органының,
муниципаль контроль органының вазыйфаи заты мөрəҗəгать яисə гариза
авторларында нигезле шик булган очракта мөрəҗəгать итү яисə гариза
мөрəҗəгать итүченең тиешле Мөрəҗəгать итүче тарафыннан электрон
документлар рəвешендə җибəрелгəн мөрəҗəгатьлəр һəм гаризалар гариза
бирүче тарафыннан мəгълүмати-коммуникацион технологиялəр чараларын
кулланып,
мөрəҗəгать
итүчене
идентификациялəү
һəм
аутентификациялəүнең бердəм системасында мəҗбүри авторизациялəүне күз
алдында тоткан очракта гына планнан тыш тикшерүне үткəрүгə нигез була
ала.».
5) 3.12 Пункт. түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«3.12 тикшерү актында күрсəтелə:
1) тикшерү актын төзү датасы, вакыты һəм урыны;
2) дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органы яисə муниципаль контроль
органы атамасы;
3) дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органы, муниципаль контроль органы
җитəкчесе урынбасары, боерыгының датасы һəм номеры;
4) тикшерү уздырган вазифаи затның яисə вазыйфаи затларның
фамилиялəре, исемнəре, атасының һəм вазыйфасы;
5) тикшерелə торган юридик затның исеме яисə шəхси эшмəкəрнең
фамилиясе, исеме һəм атасының исеме, шулай ук аның исеме, атасының
исеме һəм вазыйфасы, башка вазыйфаи затның яисə юридик затның
вəкалəтле вəкиле, тикшерү уздырганда катнашкан шəхси эшкуарның
вəкалəтле вəкиле исеме, фамилиясе, атасының исеме һəм вазыйфасы;
6) тикшерү үткəрү датасы, вакыты, озынлыгы һəм урыны;
7) тикшерү нəтиҗəлəре турында, шул исəптəн муниципаль хокукый
актларда билгелəнгəн мəҗбүри талəплəрне һəм талəплəрне ачыкланган
бозулар турында, аларның характеры һəм күрсəтелгəн хокук бозуга юл
куйган затлар турында мəгълүматлар;
8) тикшерү уздырганда катнашучы җитəкчене, башка вазыйфаи затны
яисə юридик затның вəкалəтле вəкилен, шəхси эшмəкəрнең, аның вəкалəтле
вəкилен тикшерү акты белəн таныштыру яисə баш тарту, аларның имзалары
булу яисə имза бирүдəн баш тарту турында мəгълүматлар, шулай ук
үткəрелгəн тикшерү турында язуны исəпкə алу журналына кертү турында
яисə күрсəтелгəн журналның юридик затыннан, шəхси эшмəкəрдəн, юридик
заттан, шəхси эшмəкəрдəн, юридик заттан, юридик заттан, шəхси
эшмəкəрдəн,;
9) тикшерү уздырган вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның
имзалары.»

6) 5.2 Пункт. түбəндəге редакциядə бəян итəргə::
«5.2. Дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органының, муниципаль контроль
органының тикшерү үткəргəндə вазыйфаи затлары булырга тиеш:
1) муниципаль хокукый актларда билгелəнгəн мəҗбүри талəплəрне һəм
талəплəрне бозуларны кисəтү, ачыклау һəм булдырмау буенча Россия
Федерациясе законнары нигезендə бирелгəн вəкалəтлəрне үз вакытында һəм
тулысынча үтəргə;
2) тикшерү үткəрелə торган юридик затның, шəхси эшмəкəрнең Россия
Федерациясе законнарын, хокукларын һəм законлы мəнфəгатьлəрен үтəргə;
3) дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органы җитəкчесе, җитəкче
урынбасары, муниципаль контроль органы җитəкчесе боерыгы нигезендə
аны билгелəү турында тикшерү үткəрергə;
4) Хезмəт вазыйфаларын үтəгəн вакытта гына тикшерү, хезмəт
таныклыкларын, җитəкче, дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органы җитəкчесе
урынбасары, муниципаль контроль органы җитəкчесе боерыгының
күчермəлəрен тапшырганда гына һəм «дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм
муниципаль контрольне гамəлгə ашырганда юридик затларның һəм
индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26
декабрендəге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 5
өлешендə каралган очракта гына, тикшерү үткəрү турында документ
күчермəлəре, ;
5) җитəкчегə, башка вазыйфаи затка яисə юридик затның вəкалəтле
вəкиленə, шəхси эшмəкəргə, аның вəкалəтле вəкиленə тикшерү уздырганда
катнашырга һəм тикшерү предметына кагылышлы мəсьəлəлəр буенча
аңлатмалар бирергə;
6) тикшерү уздырганда катнашучы җитəкчегə, башка вазыйфаи затка
яисə юридик затның вəкалəтле вəкиленə, шəхси эшмəкəргə, аның вəкалəтле
вəкиленə тикшерү предметына кагылышлы мəгълүматны һəм документларны
тапшырырга;
7) җитəкчене, башка вазыйфаи затны яисə юридик затның вəкалəтле
вəкилен, шəхси эшмəкəрне, аның вəкалəтле вəкилен тикшерү нəтиҗəлəре
белəн таныштыру;
7.1) җитəкчене, башка вазыйфаи затны яисə юридик зат вəкалəтле
вəкилен, шəхси эшкуарны, аның вəкалəтле вəкилен ведомствоара мəгълүмат
хезмəттəшлеге кысаларында алынган документлар һəм (яки) мəгълүмат белəн
таныштырырга;
8) ачыкланган бозулар фактлары буенча кабул ителə торган чараларны
билгелəгəндə, күрсəтелгəн тəртип бозу авырлыгының, аларның Россия
Федерациясе халыкларының тормышы, сəламəтлеге, хайваннар, үсемлеклəр,
əйлəнə-тирə мохите, мəдəни мирас объектлары (тарих һəм мəдəният
ядкярлəре), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгəн музей
əйберлəре һəм музей коллекциялəре, аеруча кыйммəтле, шул исəптəн Россия
Федерациясе Архив фондының уникаль, документларына, аеруча тарихи,
фəнни, мəдəни əһəмияткə ия булган документларга туры килүен исəпкə
алырга, шулай ук гражданнарның, шул исəптəн шəхси эшкуарларның,
юридик затларның хокукларын һəм законлы мəнфəгатьлəрен нигезсез
чиклəүгə юл куймаска;

