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КАРАР 

    26.03.2019                                                                       № 271 

 

2017 елның 22  маендагы   “Татарстан     Республикасы  

Кама Тамагы  муниципаль  районы     территориясендә  

җирләрдән      файдалануны    һәм      җир     законнары  

өлкәсендә хокук бозуларны  профилактикалау   буенча  

муниципаль  җир  контролен    (күзәтчелеген)   гамәлгә  

ашыру”   Татарстан     Республикасы    Кама     Тамагы  

муниципаль  районы  Башкарма     комитетының    535 

номерлы    Карары    белән     расланган     муниципаль 

функциясен үтәү буенча Административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

      2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы “Татарстан Республикасы 

территориясендә муниципаль җир контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль 

контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның 

хокукларын яклау турында”гы Федераль закон, 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ 

номерлы “Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 

турында”гы Федераль закон, 2015 елның 13 октябрендәге 83-ТРЗ номерлы 

“Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә 

ашыру тәртибе турында”гы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

КЫЛА: 

1. 2017 елның 22 маендагы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 535 номерлы Карары белән расланган  “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә җирләрдән 

файдалануны һәм җир законнары өлкәсендә хокук бозуларны профилактикалау 



буенча муниципаль җир контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру”  муниципаль 

функциясен үтәү буенча административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1) 2.6.2 пунктының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “Планлы тикшерү үткәрә торган вазыйфаи затларның мотивлаштырылган 

тәкъдимнәре нигезендә катлаулы һәм (яки) озак тикшеренүләр, сынаулар, махсус 

экспертизалар һәм тикшерүләр үткәрү зарурлыгына бәйле аерым очракларда күчмә 

планлы тикшерүне үткәрү срогы палата рәисе тарафыннан озайтылырга мөмкин, 

ләкин егерме эш көненнән дә артмаска тиеш, кече предприятиеләргә карата илле 

сәгатьтән дә артмаска тиеш, микропредприятиеләр унбиш сәгатькә кадәр 

озайтылырга мөмкин.”; 

2) 2.7 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

      “Палатага мөрәҗәгать иткән затны, шулай ук 3.5.1 пунктының 2 пунктчасында 

күрсәтелгән фактлар турында белешмәләр булмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар 

планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез була алмый.”; 

3) 3.3.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“3.3.2. Планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарында түбәндәге 

мәгълүматлар күрсәтелә: 

- физик затларның фамилияләре, исемнәре, атасының исеме, юридик затларның 

(аларның филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) исемнәре, 

шәхси эшкуарларның исем-фамилияләре, аталарының исеме, аларның эшчәнлеге 

планлы тикшерүләргә тиешле исеме, юридик затларның (аларның филиаллары, 

вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) урнашу урыннары яисә шәхси 

эшмәкәрләр эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыннары; 

- һәр планлы тикшерү үткәрүнең максаты һәм нигезе; 

- һәр планлы тикшерүнең башлану датасы һәм сроклары; 

- конкрет планлы тикшерүне гамәлгә ашыручы муниципаль контроль органы исеме.       

Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары 

тарафыннан планлы тикшерү уздырганда, мондый тикшерүдә катнашучы барлык 

органнарның исемнәре бергә күрсәтелә.”; 

 4) 3.3.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

3.13.3. Планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планына планлы тикшерүне кертү 

өчен нигез булып тора: 

1) физик затлар өчен - өч елдан соң: 

гражданда җир мөнәсәбәтләре объектына хокук барлыкка килә (алга таба - җир 

участогы ); 

тикшерү барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым алганда: 

2) юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр өчен - өч елдан соң: 

- юридик затны, шәхси эшмәкәрне дәүләт теркәвенә алу; 



- юридик затка, шәхси эшмәкәргә соңгы планлы тикшерү үткәрүне тәмамлау; 

- юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыра 

башлау турында тиешле эшчәнлек өлкәсендә вәкаләтле дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органы тапшырган хәбәрнамә нигезендә, эшләр башкару яисә 

күрсәтелгән мәгълүматны бирүне таләп итә торган хезмәтләр күрсәтү очрагында 

эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында 

хәбәрнамә белән хәбәр итә.”; 

5) 3.4.2 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“- планлы тикшерүне үткәрү турындагы җирдән файдаланучыга хәбәрнамә 

палата рәисе күрсәтмәсенең күчермәләрен җибәрү юлы белән 3 эш көненнән дә 

соңга калмыйча, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган һәм 

(яки) юридик затның, индивидуаль эшкуарларның электрон почтасы адресы буенча 

җибәрелгән электрон документ ярдәмендә заказлы почта аша планлы тикшерүне 

үткәрү турында хәбәрнамә белән һәм (яисә) электрон документ ярдәмендә, әгәр 

мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән булса, 

планлы тикшерүне үткәрү турында, шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрында 

яисә элегрәк юридик зат, шәхси эшкуар палатага яисә башка үтемле ысул белән 

тәкъдим ителгән иде.”; 

6) 3.5.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“3.5.1. Физик затларга планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып тора: 

Ветеринария һәм фитосанитария күзәтчелеге федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсенең Дәүләт ветеринар күзәтчелеге бүлегенең дәүләт 

инспекторы тарафыннан Татарстан Республикасы Казан шәһәре Губкин урамының 

48 нче йортындагы шәхси эшмәкәр Горбунов Леонид Александр улына алдан 

бирелгән боерыкның үтәлүе тикшерелде; 

2) муниципаль җир контроле органнарына гражданнар мөрәҗәгатьләре һәм 

гаризалары, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр, юридик затлар, дәүләт хакимияте 

органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат 

чараларыннан түбәндәге фактлар турында мәгълүматлар керү: 

а) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян килү, Россия Федерациясе 

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

объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерү, дәүләт иминлегенә, 

шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләргә янау; 

б) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, 

әйләнә-тирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 

объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), дәүләт иминлегенә, шулай ук 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүгә зыян 

китерү.”; 

7) 3.5.2 пунктының “в” пунктчасы үз көчен югалткан дип танырга; 



8) 3.5.8 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Әгәр юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлеге нәтиҗәсендә гражданнарның 

тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, 

мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерсә, 

дәүләт иминлегенә, шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләр барлыкка килсә яисә барлыкка килергә мөмкин, юридик затларга, шәхси 

эшмәкәрләргә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү башлану турында алдан хәбәр 

итү таләп ителми.”; 

9) 3.6.5 пунктының 1.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“1.1) СССР һәм РСФСР Башкарма хакимияте органнарының норматив хокукый 

актларында билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен, шулай ук куллану мәҗбүрилеге 

Россия Федерациясе законнары белән каралмаган норматив документлар таләпләрен 

үтәүне тикшерергә;”; 

10) 5.3 пунктның сигезенче абзацына түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

“Шикаятьтә граждан мәҗбүри рәвештә үзенең фамилиясен, исемен, атасының 

исемен (соңгысы - булган очракта), җавап җибәрелергә тиешле электрон почта 

адресын, мөрәҗәгатьне яңадан җиһазландыру турында хәбәрнамә күрсәтә. Граждан 

мондый мөрәҗәгатькә кирәкле документларны һәм материалларны электрон 

формада куярга хокуклы.”; 

11) 5.3 пунктының тугызынчы абзацын төшереп калдырырга; 

12) 5.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“5.5. Муниципаль җир контроле органы вазыйфаи затларының гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерү тәртибе, тикшерү уздырганда гражданин 

хокукларын бозуга китергән, административ һәм (яисә) суд тәртибендә Россия 

Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә.”. 

 

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                Р. М. Заһидуллин  

  

 

  


