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Ӛчкүл авыл җирлеге Башкарма комитетының “Ӛчкүл авыл 

җирлеге башкарма комитеты тарафыннан тиешле эшчәнлек 

ӛлкәләрендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру һәм 

мондый контрольнең нәтиҗәлелеге турында докладлар 

әзерләү ӛчен кирәкле муниципаль контроль оештыру һәм 

үткәрү турында мәгълүматлар әзерләү һәм гомумиләштерү 

тәртибен раслау хакында” 2017 елның 7 июлендә 8 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

    2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында», 2008 елның 26 

декабрендәге 294-ФЗ номерлы «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 

муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль 

эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль законнар нигезендә, 2010 

елның 5 апрелендәге 215 номерлы Россия Федерациясе Хӛкүмәте карары 

«тиешле эшчәнлек ӛлкәләрендә дәүләт контролен (күзәтчелеген), муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыру һәм мондый контроль (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турында докладлар әзерләү кагыйдәләрен раслау хакында» (2018 елның 3 

октябренә үзгәрешләр белән) нигезендә, Ӛчкул авыл җирлеге Уставына таянып, 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Ӛчкүл авыл җирлегенең 

башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Ӛчкүл авыл җирлеге Башкарма комитетының «Ӛчкүл авыл җирлеге башкарма 

комитеты тарафыннан тиешле эшчәнлек ӛлкәләрендә муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру һәм мондый контрольнең нәтиҗәлелеге турында докладлар 

әзерләү һәм үткәрү турында мәгълүматлар әзерләү һәм гомумиләштерү тәртибен 

раслау хакында» 2017 елның 31 июлендәге 8 номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне һәм ӛстәмәләрне кертергә:   

1.1. п. 7 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Ӛчкүл авыл 

җирлеге башкарма комитеты тарафыннан тиешле эшчәнлек ӛлкәләрендә 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыру һәм мондый контрольнең нәтиҗәлелеге 

турында докладлар әзерләү ӛчен кирәкле муниципаль контроль оештыру һәм 



үткәрү турындагы мәгълүматларны әзерләү һәм гомумиләштерү тәртибен яңа 

редакциядә бәян итәргә: 

«7. Доклад дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

җирле үзидарә органы җитәкчесе, Муниципаль контрольне һәм дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру турында җыелма докладларны 

билгеләнгән тәртиптә әзерләүгә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру турында 

җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан имзалана. 

Муниципаль берәмлек территориясендә тиешле эшчәнлек ӛлкәләрендә 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә 

органнары, шулай ук җирле үзидарә органнарына тапшырылган Россия 

Федерациясе субъектының аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру ӛлешендә, 

Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

тарафыннан билгеләнә торган срокта муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга 

вәкаләтле җирле үзидарә органнары, ләкин Хисап елы ӛчен киләсе елның 20 

февраленнән дә соңга калмыйча, региональ дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыру турында җыелма докладларны 

билгеләнгән тәртиптә әзерләү ӛчен җаваплы Россия Федерациясе субъекты 

башкарма хакимияте органына докладлар тапшыралар.». 

1.2 Тиешле эшчәнлек ӛлкәләрендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

һәм мондый контрольнең нәтиҗәлелеге турында белешмәләрне әзерләү һәм 

гомумиләштерү Тәртибенә 1 нче кушымтада:  

- 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1. Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте 

фондының вакытлыча кулланылмый торган акчаларын урнаштыру буенча 

кредит оешмалары заявкаларын сайлап алу турында" - дәүләт контролен 

(күзәтчелеген), муниципаль контрольне гамәлгә ашыру барышында үтәлергә 

тиешле юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 

мәҗбүри таләпләрне билгели торган норматив хокукый актларны һәм 

муниципаль хокукый актларны, шул исәптән аларны үтәү һәм тикшереп тору 

мӛмкинлекләрен, коррупциоген билгеләре юклыгын, шулай ук әлеге норматив 

хокукый актларны һәм муниципаль хокукый актларны Интернет челтәрендәге 

контроль органының рәсми сайтында бастырып чыгару турында белешмәләр» ; 

- 3 пунктның 1 абзацында «шул исәптән динамикада (яртыеллык буенча) " 

сүзләрен ӛстәргә)»; 

3 пунктның а пунктчасын киләсе редакциядә бәян итәргә:  

«а. " дәүләт контролен (күзәтчелеген), муниципаль контрольне гамәлгә 

ашыру функцияләрен финанс белән тәэмин итүне характерлый торган 

мәгълүматлар (бюджет акчаларын планлаштырыла һәм фактта бүлеп бирү, 

бюджет акчаларын тоту, шул исәптән хисап чорында үтәлгән контроль 

функцияләре күләменә исәпләгәндә дә))»; 

- 4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

«4. Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте 

фондының вакытлыча кулланылмый торган акчаларын урнаштыру буенча 

кредит оешмалары заявкаларын сайлап алу турында": 

а) хисап чорында эшчәнлекнең тиешле ӛлкәләре буенча, шул исәптән 

динамикада (яртыеллык буенча) дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча башкарылган эшне характерлый 

торган мәгълүматлар); 



б) контроль чараларын үткәрүгә җәлеп ителә торган экспертлар һәм эксперт 

оешмалары эше нәтиҗәләре, шулай ук аларның контроль эшчәнлегендә 

катнашуын финанслау күләмнәре турында мәгълүматлар; 

в) Россия Федерациясе халыкларының хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-

тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) 

зыян, физик һәм юридик затлар мӛлкәтенә, дәүләт иминлегенә, шулай ук 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу очраклары 

турында белешмәләр; 

г) дәүләт контролен (күзәтчелеген) оештырганда һәм гамәлгә ашырганда 

куркыныч-юнәлешле якын килүне куллану турында мәгълүматлар); 

д) мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау чараларын үткәрү 

турында мәгълүматлар, мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында 

кисәтүләрне бирүне дә кертеп; 

е) дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль органының юридик 

затлар һәм шәхси эшмәкәрләр белән үзара хезмәттәшлеге таләп ителми торган 

контроль чараларын үткәрү турында мәгълүматлар; 

ж) хисап чорында кече эшкуарлык субъектларына карата үткәрелгән 

тикшерүләр саны турында мәгълүматлар». 

- 5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5. Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды 

хәбәр итә: банк депозиты шартнамәләре тӛзүгә 26.08.2014 дә уздырылган кредит 

оешмалары заявкаларын сайлап алу йомгаклары буенча киселеш процент 

ставкасы 9,0% тәшкил итә": 

а) дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль органнары тарафыннан 

ачыкланган бозу фактлары буенча, шул исәптән динамикасы буенча чаралар 

турында мәгълүматлар (яртыеллык буенча )); 

б) юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр белән методик эшне үткәрү ысуллары 

һәм масштаблары турында мәгълүматлар, аларга карата алар тарафыннан хокук 

бозуларны кисәтүгә юнәлдерелгән тикшерүләр үткәрелә; 

в) судта юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар тарафыннан аларның контроль 

чараларына карата дәгъва белдерелә торган нигезләр һәм нәтиҗәләр турында 

мәгълүматлар (суд тарафыннан канәгатьләндерелгән дәгъвалар саны, гариза 

бирүчеләрнең мӛрәҗәгатьләрен канәгатьләндерү ӛчен типлаштырылган нигезләр 

саны, Дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль органнарының 

вазыйфаи затларына карата кабул ителгән җавап чаралары). 

- 6 пунктның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«Дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеген 

анализлау һәм бәяләү ӛчен түбәндәге күрсәткечләр кулланыла, шул исәптән 

динамикада (яртыеллык буенча)». 

1.3. Тиешле эшчәнлек ӛлкәләрендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

һәм мондый контрольнең нәтиҗәлелеге турында мәгълүматларны әзерләү һәм 

гомумиләштерү тәртибенә N 2 кушымтасында:   

  - 5 пунктның е пунктчасын киләсе редакциядә бәян итәргә:  

"е) кешеләрнең, хайваннар һәм үсемлекләрнең үлем очраклары, авырулар 

(агуланулар, бәхетсезлек очраклары), әйләнә-тирә мохитнең пычрануы, 

аварияләр, мӛлкәткә зыян китерү, табигый һәм техноген характердагы гадәттән 

тыш хәлләр барлыкка килүне, юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге 

белән бәйле документлар;»; 



2.  Әлеге карарны Ӛчкүл авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында һәм 

Ӛчкүл  авыл җирлеге битендә Спас муниципаль районының http рәсми сайтында 

бастырып чыгарырга:/ www. spassriy.tatarstan.ru, хокукый мәгълүматның рәсми 

сайтында (///httр:pravo.tatarstan.ru) законда билгеләнгән срокта. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе 

Ӛчкүл авыл җирлеге башлыгы                                               Н.В.Емелюшина 

 


