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Буа муниципаль районы. 

Башкарма комитетының 

2019 елның 19 апрель  195/ИК-п  номерлы 

карарына кушымта 

 

Административ регламенты 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә җирләрне  

файдалануга муниципаль җир контролен тормышка ашырганда тикшерүләр үткәрү 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге Административ регламент (алга таба – Регламент) Татарстан Республикасы Буа 

муниципаль районы чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру буенча муниципаль функцияне 

үтәгәндә административ процедураларның һәм административ гамәлләрнең вакытын һәм эзлеклелеген 

билгели (алга таба - муниципаль функция, муниципаль контроль). 

Буа муниципаль районы җирле үзидарә органнары Буа муниципаль районы чикләрендә урнашкан 

җир мөнәсәбәтләре объектларына карата муниципаль җир контролен гамәлгә ашыра. 

1.2. Муниципаль функция турыдан - туры «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 

муниципаль берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы» муниципаль казна учреждениесе 

(муниципаль контроль органы) вазыйфаи затлары тарафыннан тикшерү үткәрү өчен «Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

Палатасы» муниципаль учреждениесе (алга таба-вазыйфаи затлар) тарафыннан башкарыла. 

Муниципаль функцияне үтәгәндә вазыйфаи затлар прокуратура органнары, эксперт оешмалары, 

дәүләт хакимияте органнары, муниципаль контроль органнары, юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр 

белән хезмәттәшлек итәләр. 

1.3. Муниципаль функция нигезендә гамәлгә ашырыла: 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы белән 2001 елның 30 

декабрендәге 195-ФЗ номерлы; 

«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 (алга таба-294-ФЗ номерлы федераль закон)); 

Россия Федерациясе Җир кодексы; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль 

контроль органнары тарафыннан юридик затларга һәм индивидуаль эшкуарларга планлы тикшерүләр 

үткәрүнең еллык планнарын әзерләү Кагыйдәләрен раслау турында" 2010 елның 30 июнендәге 489 

номерлы карары (алга таба - Россия Федерациясенең 489 номерлы карары)); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт җир күзәтчелеген гамәлгә ашыручы федераль башкарма 

хакимият органнарының муниципаль җир контролен гамәлгә ашыручы органнар белән үзара 

хезмәттәшлеге кагыйдәләрен раслау турында" 2014 елның 26 декабрендәге 1515 номерлы карары"; 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге боерыгы белән 

"Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм 

индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау Турында "федераль закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру 

хакында" 141 номерлы Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы (алга таба - Россия 

Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы боерыгы); 

"Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законы"; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 18 апрелендәге 323 номерлы карары белән "әлеге 

документлар һәм (яки) мәгълүмат урнашкан башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары яки дәүләт 

органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган оешмалар тарафыннан тикшерүләр 

оештырганда һәм уздырганда дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары тарафыннан, шул исәптән электрон 

формада, документлар һәм (яки) мәгълүмат җибәрү турында" 2016 елның 18 апрелендәге 323 номерлы 

карары белән ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында", 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 19 апрелендәге "дәүләт контроле (күзәтчелеге) 

органнары, муниципаль контроль (күзәтчелек) органнары тарафыннан әлеге документлар һәм (яки) 

мәгълүмат карамагында булган башка дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яки 

оешмалардан тикшерүләр оештырганда һәм уздырганда соратып алына торган һәм ведомствоара 

мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында алына торган документлар һәм (яки) мәгълүмат исемлеген раслау 

турында" 724 номерлы боерыгы " 

Татарстан Республикасы Җир кодексы; 

kodeks://link/d?nd=902223988&prevdoc=546818756
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«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы»муниципаль берәмлеге Уставы белән. 

1.4. Муниципаль контроль оештыру-хокукый формаларына һәм муниципаль контроль үтәргә тиешле 

милек формаларына бәйсез рәвештә хуҗалык һәм башка эшчәнлек объектларында гамәлгә ашырыла. 

муниципаль җир контроле дигәндә җир мөнәсәбәтләре объ¬ектларына карата россия Федерациясе 

законнарында, Татарстан республикасы законнарында хокук бозулар өчен административ һәм башка 

җаваплылык каралган россия Федерациясе законна¬ры, Татарстан республикасы законнары таләпләрен 

дәүләт ха¬кимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, юридик затларның, индивидуаль 

эшкуарларның, гражданнарның үтәвен тикшереп тору буенча җирле үзидарә органнары эшчәнлеге 

аңлашыла. 

1.5. Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда вазыйфаи затларның хокуклары һәм бурычлары. 

1.5.1. Муниципаль җир контролен гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи затлар Россия Федерациясе 

законнарында билгеләнгән тәртиптә хокуклы: 

мәҗбүри таләпләрнең үтәлүен тикшерү өчен кирәкле мәгълүматны һәм документларны дәүләт 

хакимияте органнарын¬нан, җирле үзидарә органнарыннан, юридик затлардан, инди¬видуаль 

эшкуарлардан һәм гражданнардан дәлилләнгән язма гарызнамәләр нигезендә соратып алуга; 

         - планлы тикшерү үткәргәндә дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, юридик затлар 

һәм шәхси эшмәкәрләр, хезмәт таныклыгын күрсәтеп, гражданнар үз эшчәнлекләрен башкара торган җир 

мөнәсәбәтләре объектларын карап чыгарга; 

- тикшерүләр уздырганда фото һәм видеога төшерү кулланырга; 

- үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, ике нөсхәдә, алар белән җитәкчеләр, башка вазыйфаи 

затлар яки дәүләт хакимиятенең тикшерелүче органы, җирле үзидарә органы, юридик зат, шәхси эшмәкәр, 

граждан яки аларның вәкаләтле вәкилләре белән мәҗбүри танышу өчен билгеләнгән формада тикшерү 

актлары төзергә (Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы, 141 нче номерлы Россия 

Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы) ; 

- муниципаль җир контролен оештырганда һәм гамәлгә ашырганда экспертларны, эксперт 

оешмаларын юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан гамәлгә ашырыла торган эшчәнлекнең яки 

хезмәтләрнең мәҗбүри таләпләргә туры килүен бәяләү өчен чаралар үткәрүгә һәм күрсәтелгән таләпләрнең 

үтәлешен анализлауга, эшчәнлекнең тиешле өлкәләрендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелегенә 

мониторинг үткәрү, үткәрелә торган тикшерүләр һәм алар турында кирәкле хисапларның нәтиҗәләрен 

исәпкә алу буенча җәлеп итәргә. 

Әлеге пунктта күрсәтелгән максатлар өчен җәлеп ителә торган экспертлар булып, аерым белемнәре, 

фән, техника, хуҗалык эшчәнлеге өлкәсендә тәҗрибәләре булган һәм муниципаль контроль органнары 

тарафыннан контроль чараларын үткәрүгә җәлеп итү максатларында Россия Федерациясе Хөкүмәте 

билгеләгән тәртиптә аттестацияләнгән шәхси эшмәкәрләр булмаган гражданнар тора. 

Әлеге пунктта күрсәтелгән максатлар өчен җәлеп ителә торган эксперт оешмалары булып милли 

аккредитация системасында аккредитация турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

аккредитацияләнгән һәм контроль чараларын үткәрүгә муниципаль контроль органнары җәлеп ителә 

торган юридик затлар тора. Эксперт оешмаларына милли аккредитация системасында аккредитация 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендә аккредитацияләнгән һәм контроль чараларын үткәрүгә 

муниципаль контроль органнары тарафыннан җәлеп ителгән индивидуаль эшкуарлар тиңләштерелә. 

1.5.2.Тикшерү барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым алганда: җир ресурсларын 

һәм туфракның уңдырышлылыгын, экологик җиһазларны яхшырту буенча табигатьне саклау чаралары 

программасы эшләнелмәгән.: 

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) «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлегенең мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы» муниципаль учреждениесе Рәисе күрсәтмәсе нигезендә аны билгеләү турында 

тикшерү уздырырга; 

4)хезмәт бурычларын үтәгән вакытта гына тикшерү, хезмәт таныклыкларын күрсәтгәндә, «Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы» МКУ рәисе күрсәтмәсенең күчермәләрен һәм 2008 елның 26 декабрендәге Федераль законның 

10 статьясындагы 5 өлешендә каралган очракта гына тикшерү үткәрергә. "Дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның 

хокукларын яклау турында"294-ФЗ номерлы Федераль закон, тикшерү үткәрүне килештерү турындагы 

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; 
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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; 

7)җитәкчене, башка вазыйфаи затны яисә юридик затның вәкаләтле вәкилен, шәхси эшмәкәрне, аның 

вәкаләтле вәкилен тикшерү нәтиҗәләре белән таныштыру; 

7.1)җитәкчене, башка вазыйфаи затны яисә юридик зат вәкаләтле вәкилен, шәхси эшкуарны, аның 

вәкаләтле вәкилен ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында алынган документлар һәм (яки) 

мәгълүмат белән таныштырырга; 

8)ачыкланган хокук бозулар фактлары буенча күрелә торган чараларны билгеләгәндә, күрсәтелгән 

авырлыкларның, кешеләрнең гомере, сәламәтлеге, хайваннар, үсемлекләр, әйләнә-тирә мохит, Россия 

Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), Россия 

Федерациясе Музей фонды составына кертелгән музей әйберләре һәм музей коллекцияләре, аеруча 

кыйммәтле, шул исәптән Россия Федерациясе Архив фондының уникаль, документларына, Милли 

китапханә фонды составына керүче аерым тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия документлар, табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү өчен, шулай ук гражданнарның, шул исәптән 

шәхси эшкуарларның, юридик затларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен нигезсез чикләүне юл 

куймаска; 

9)юридик затлар, шәхси эшкуарлар тарафыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән 

тәртиптә шикаять биргәндә үз гамәлләренең нигезле булуын расларга; 

10)әлеге Федераль законда билгеләнгән тикшерүне үткәрү вакытын үтәргә; 

11)Россия Федерациясе законнары белән каралмаган юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән документлар 

һәм башка мәгълүматлар таләп итмәскә; 

12)җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик зат вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле 

үтенече буенча күчмә тикшерү үткәрү алдыннан аларны административ регламент нигезләмәләре (булган 

очракта) белән таныштыру; 

13) юридик зат, шәхси эшмәкәрдә булган очракта, тикшерү исәбен алу журналында үткәрелгән 

тикшерү турында язуны тормышка ашырырга. 

1.5.3.Муниципаль җир контролен гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи затлар хокуклы түгел: 

1)әгәр мондый таләпләр муниципаль контроль органы вәкаләтләренә керми икән, муниципаль 

хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең һәм таләпләрнең үтәлешен тикшерергә; 

« - СССР һәм РСФСР башкарма хакимияте органнарының норматив-хокукый актлары белән 

билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен, шулай ук куллану мәҗбүрилеге Россия Федерациясе законнары белән 

каралмаган норматив документлар таләпләрен үтәүне тикшерергә»; 

1.2)Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылмаган муниципаль 

хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең һәм таләпләрнең үтәлешен тикшерергә; 

2)2008 елның 26 декабрендәге Федераль законның 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктының "б" 

пунктчасында каралган нигез буенча мондый тикшерү уздыру очрагыннан тыш, җитәкче, башка вазыйфаи 

зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле булмаганда планлы яисә 

планнан тыш күчмә тикшерүне гамәлгә ашырырга. Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль 

контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында 

"гы 294-ФЗ номерлы Федераль закон, шулай ук җир кишәрлекләре милекчеләренең, җирдән 

файдаланучыларның, җир биләүчеләрнең һәм җир кишәрлекләрен арендалаучыларның тиешле белдерүләре 

очрагында җир законнары таләпләрен үтәүне тикшерү; 

3)тикшерү объектлары булып тормасалар яки тикшерү предметы булып саналмаса, Документлар, 

мәгълүмат, продукция үрнәкләре тапшыруны, әйләнә-тирә мохит объектларын һәм җитештерү тирәлеге 

объектларын тикшереп торуны, шулай ук мондый документларның оригиналларын талауны таләп итәргә; 

4)күрсәтелгән үрнәкләрне, пробаларны билгеләнгән форма буенча сайлап алу турында беркетмәләрне 

рәсмиләштермичә һәм милли стандартларда билгеләнгән нормадан артып киткән күләмдә сайлап алу 

турында беркетмәләрне, үрнәкләрне, пробаларны һәм аларны тикшерү, сынаулар, үлчәү, техник 

регламентлар яисә аларның үз көченә кергән көнгә кадәр гамәлдә булган башка норматив техник 

документлар һәм тикшеренүләр, сынаулар, сынаулар кагыйдәләре һәм методлары белән билгеләнгән 

күләмдә сайлап алырга.; 

5)тикшерү уздыру нәтиҗәсендә алынган һәм дәүләт, коммерция, Хезмәт, закон тарафыннан саклана 

торган башка серне тәшкил итүче мәгълүматны, Россия Федерациясе законнарында каралган очраклардан 

тыш, таратырга; 

6) тикшерүне уздыруның билгеләнгән срокларыннан артып китәргә; 

7)юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә контроль чараларын үткәрү турында күрсәтмәләр яки 

тәкъдимнәр бирүне гамәлгә ашырырга; 

8)юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән, башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары яки дәүләт 

органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагында булган рөхсәт документларын да кертеп, 

документлар һәм (яки) мәгълүмат бирүне таләп итәргә, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

билгеләнгән исемлек; 
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9) тикшерүне үткәрү датасына кадәр юридик зат, шәхси эшмәкәрдән Документлар, мәгълүмат бирүне 

таләп итәргә. Муниципаль контроль органы, тикшерү үткәрү турында боерык яки карар кабул ителгәннән 

соң, ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында кирәкле документларны һәм (яки) мәгълүматны 

соратып алырга хокуклы. 

1.1.Аларга карата муниципаль контроль буенча чаралар гамәлгә ашырыла торган затларның 

хокуклары һәм бурычлары. 

1.6.1. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның 

вәкаләтле вәкиле тикшерү уздырган вакытта хокуклы: 

тикшерү үткәрелгәндә шунда булырга, тикшерү предме¬тына кагылышлы мәсьәләләргә аңлатмалар 

бирергә; 

 

2)муниципаль контроль органыннан, аларның вазыйфаи затларыннан тикшерү предметына караган 

һәм әлеге Федераль закон белән каралган мәгълүматны алырга; 

2.1)бу документлар һәм (яисә) мәгълүмат урнашкан башка дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә 

органнарыннан яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына караган оешмалардан 

ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында муниципаль контроль органнары тарафыннан 

алынган документлар һәм (яисә) мәгълүмат белән танышу; 

2.2)үз инициативасы буенча муниципаль контроль органына ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге 

кысаларында соратып алына торган документлар һәм (яки) мәгълүмат тапшырырга; 

тикшерү нәтиҗәләре белән танышырга һәм тикшерү актына тикшерү нәтиҗәләре белән танышуы 

турында, алар белән, шулай ук муниципаль җир контроле органы вазыйфаи затларының кайбер гамәлләре 

белән килешүе яисә килешмәве хакында мәгълүмат өстәргә; 

муниципаль җир контроле органы вазыйфаи затларының тикшерү барышында гражданның 

хокукларын бозуга китергән гамәлләренә (гамәл кылмавына) россия Федерациясе законна¬ры нигезендә 

административ һәм (яисә) суд тәртибендә шикаять белдерергә. 

5)Россия Федерациясе Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле 

вәкилне яисә Татарстан Республикасында Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилне 

тикшерүдә катнашуга җәлеп итәргә. 

1.6.2.Җитәкче, башка вазыйфаи зат яки юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның 

вәкаләтле вәкиле тикшерү уздырган вакытта бурычлы: 

1)тикшерүне үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар тарафыннан соратып алына торган документлар 

һәм материаллар, шулай ук тикшерү предметына кагылышлы мәсьәләләр буенча телдән һәм язма аңлатма 

бирергә; 

2)вазыйфаи затларны һәм экспертларны күчмә тикшерүдә катнашучы эксперт оешмалары вәкилләрен 

бинаны, төзелмәләрне, корылмаларны, бүлмәләрне, кулланыла торган юридик затлар, шәхси эшкуарлар, 

җайланмалар, транспорт чаралары һәм алар тарафыннан йөртелә торган йөкләр эшчәнлеген гамәлгә 

ашырганда юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан файдаланылучы территориягә барып тикшерү 

үткәрерлек итеп тикшерүне тәэмин итәргә; 

3)мәҗбүри таләпләрне үтәү буенча чараларны оештыру һәм үткәрү өчен җаваплы вәкаләтле 

вәкилләрнең катнашуын тәэмин итү яисә катнашу. 

1.7.Муниципаль функцияне башкару нәтиҗәләре тасвирламасы. 

Планлы тикшерү нәтиҗәләре буенча муниципаль контроль органының тикшерү үткәрә торган 

вазыйфаи затлары тарафыннан түбәндәге документлар төзелә: 

юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан җир мөнәсәбәтләре объектларына карата билгеләнгән 

формада законнар үтәлешен тикшерү акты ике нөсхәдә (тикшерү актының типлаштырылган формасы 

Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән 

билгеләнгән); 

тикшерүләр исәбен алу журналында үткәрелгән тикшерү турында язылу (тикшерүләрне исәпкә алу 

журналының типовой формасы Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 

номерлы боерыгы белән расланган). 

Тикшерү барышында муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру кысаларында җир законнары 

таләпләрен бозу ачыкланган очракта, аның өчен административ һәм башка җаваплылык каралган, тикшерү 

актында ачыкланган хокук бозу билгеләре булу турында мәгълүмат күрсәтелә. Җирле үзидарә 

органнарының вазыйфаи затлары күрсәтелгән актның күчермәсен дәүләт җир күзәтчелеге органына 

җибәрә. 

 Муниципаль функцияне үтәү өчен нигез булып гражданнар, шул исәптән юридик затлар, шәхси 

эшмәкәрләр, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат 

чараларыннан муниципаль функцияне үтәү нәтиҗәләре буенча мөрәҗәгать итүчегә «Россия Федерациясе 

гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында»2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль 

законда билгеләнгән тәртиптә җавап җибәрелә. 

Муниципаль контроль органының вазыйфаи затларының мәҗбүри таләпләрне бозуны тикшерүне 

уздырганда ачыкланган очракта законнарда каралган вәкаләтләр чикләрендә ачыкланган бозуларны 



6 

 

бетерүне, аларны кисәтү, гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян китерүне булдырмау, 

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

һәйкәлләренә), дәүләт иминлегенә зыян китерүне, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр 

барлыкка килүне кисәтү буенча чаралар, шулай ук ачыкланган хокук бозуларны 

Тикшерү барышында тикшерелүче зат эшчәнлегенең гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, 

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

һәйкәлләренә) зыян китерүенә, дәүләт иминлегенә, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләр барлыкка килүгә яисә мондый зыян китерүгә яисә аның китерүенә юл куймау буенча чараларны 

кичекмәстән кабул итәргә тиешлеге ачыкланган очракта, муниципаль контроль органы тикшерелә торган 

затның Россия Федерациясе Административ хокук бозулар кодексында билгеләнгән тәртиптә эшчәнлеген 

вакытлыча тыюга кадәр гражданнарның сәламәтлеген һәм әйләнә-тирә мохит өчен, әйләнештән чыгып, 

гражданнарга, шулай ук башка юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә зыян китерү куркынычы һәм аны 

булдырмау ысуллары турында теләсә нинди үтемле ысул белән мәгълүмат җиткерү. 

Тикшерү чаралары барышында ачыкланган очракта җинаять билгеләре турындагы мәсьәләне хәл итү 

өчен вәкаләтле органнарга законнарны бозуга бәйле Материалларны җибәрү мәсьәләсе хәл ителә. 

 

2. Муниципаль функцияне үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 

2.1. Муниципаль функциянең үтәлеше турында мәгълүмат бирү тәртибе. 

2.1.1.Әлеге Регламент Буа муниципаль районының рәсми сайтында " Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырыла: http://buinsk.tatarstan.ru/, шулай ук мәгълүмат стендында 

422430, ТР, Буа ш., Жорес ур., 110 а адресы буенча урнашкан бинада.  

 2.1.2. Муниципаль контроль органының урнашу урыны 422430, ТР, Буа ш., Космовский ур., 108 й. 

Муниципаль контроль органының белешмә телефоннары: кабул итү бүлмәсе (84374) 34833. 

Мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен электрон адрес: pizo.buinsk@mail.ru 

2.1.3. Муниципаль контроль органына муниципаль функцияне үтәү мәсьәләләре буенча документлар 

һәм мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен почта адресы: 422430, ТР, Буа ш., Космовский ур., 108 й. 

2.1.4. Муниципаль торак контроле органының эш графигы: дүшәмбе – җомга, 9: 00 сәгатьтән 18: 00 

сәгатькә кадәр; 

2.1.5.Муниципаль функцияне үтәү тәртибе турында мәгълүмат Муниципаль контрольне гамәлгә 

ашыручы вазыйфаи затлар тарафыннан бирелә: 

- турыдан-туры шәхси кабул итү кысаларында; 

- язма формада (әлеге Регламентның 2.1.3 пунктында күрсәтелгән реквизитлар буенча почта аша 

мөрәҗәгать иткәндә); 

- электрон почта аша pizo.buinsk@mail.ru 

Муниципаль функцияне үтәү тәртибе турындагы мәгълүмат рәсми сайтта, мәгълүмат стендларында 

«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында»2006 елның 21 апрелендәге 

59-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә гражданнарны кабул итү гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

контроль органы биналарында урнаштырыла һәм яңартыла (әлеге Регламентка үзгәрешләр кертелгәндә).  

2.2.Муниципаль контроль чараларын үткәргән өчен юридик затлардан һәм шәхси эшкуарлардан 

түләү алынмаска тиеш. 

Муниципаль контроль чараларын үткәргән өчен юридик затлардан, шәхси эшкуарлардан түләү 

алынмый, шул исәптән тикшерүләр үткәрүгә җәлеп ителгән очракта эксперт һәм эксперт оешмалары 

хезмәтләре өчен дә. 

2.3. Муниципаль функцияне үтәү вакыты. 

2.3.1.Документар (планлы яки планнан тыш) һәм күчмә (планлы яки планнан тыш) тикшерүне үткәрү 

срогы егерме эш көненнән артмаска тиеш. 

2.3.2.Кече эшмәкәрлекнең бер субъектына карата планлы күчмә тикшерүләр үткәрүнең гомуми 

вакыты кече предприятие өчен илле сәгатьтән артып китә һәм микропредприятиеләр өчен унбиш сәгатьтән 

дә артмаска тиеш. 

2.3.3.Әлеге статьяның 2.3.2 пунктында күрсәтелгән тикшерү үткәрү, ведомствоара мәгълүмати 

хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм (яки) мәгълүмат алу зарур булган очракта тикшерү үткәрү 

«Буа муниципаль районы муниципаль берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ рәисе 

тарафыннан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле вакытка, әмма ун эш 

көненнән дә артмаска мөмкин. Тикшерү үткәрүне кабат туктатып тору рөхсәт ителми. 

Тикшерү үткәрүне туктатып тору вакыты гамәлдә булган чорга муниципаль контроль органының 

территориядә, биналарда, корылмаларда, биналарда, кече эшмәкәрлек субъектының башка объектларында 

күрсәтелгән гамәлен тикшерү белән бәйле туктатыла. 

2.4. Тикшерүләр үткәрү нигезләре. 

2.4.1.Планлы тикшерүләр муниципаль контроль органы тарафыннан эшләнелә торган еллык 

тикшерүләр планы нигезендә үткәрелә. 
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Ел саен планлы тикшерүләр үткәрү планы проектларын (алга таба - План) прокуратура органнарына 

җибәрә. 

Планлаштырылган тикшерүне еллык тикшерүләр пла-нына кертү өчен нигез булып түбәндәгеләрдән 

соң өч ел узу тора: 

1) юридик затларны, шәхси эшкуарны дәүләт теркәвенә алу; 

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

«3) юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыра башлау турында 

тиешле эшчәнлек өлкәсендә вәкаләтле дәүләт контроле (күзәтчелек) органына тапшырылган хәбәрнамәне 

бирүне таләп итә торган эшләр башкару яисә хезмәтләр күрсәтү очрагында эшмәкәрлек эшчәнлегенең 

аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында хәбәрнамә белән мөрәҗәгать итә»; 

План түбәндәге мәгълүматларны үз эченә алырга тиеш: 

« - эшчәнлекләре планлы тикшерелергә тиешле юридик затларның (аларның филиалларының, 

вәкиллекләренең, аерымланган структур бүлекчәләренең) атамалары, шәхси эшмәкәрләрнең фамилияләре, 

исемнәре, атасының исеме,  юридик затларның (аларның филиалларының, вәкиллекләренең, аерымланган 

структур бүлекчәләренең) урнашу урыны яисә шәхси эшмәкәрләрнең эшчәнлекләрен фактта гамәлгә ашыру 

урыннары»; 

- планлы тикшерүне үткәрүнең максаты һәм нигезе; 

- һәр планлы тикшерүнең башлану датасы һәм сроклары; 

- планлаштырылган тикшерүдә катнашучы барлык органнарның исемнәре (планлы тикшерү 

уздырганда муниципаль контроль органнары белән берлектә). 

Юридик затка, шәхси эшкуарга тикшерү үткәрү турындагы боерык Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгының 30.04.2009 елдагы 141 номерлы боерыгы белән расланган типик форма нигезендә 

рәсмиләштерелә. 

2.4.2. Ел саен үткәрелә торган тикшерүләр планына үзгәрешләр кертү Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан 

юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү 

Кагыйдәләрен раслау турында»2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары нормалары һәм таләпләре 

нигезендә гамәлгә ашырыла. 

2.4.3. 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]) юридик затны, шәхси эшмәкәрне тиешле планнан тыш тикшерү үткәрү хокукый статус, махсус 

рөхсәт (лицензия), рөхсәт бирү (килештерү) кагыйдәләре белән каралган очракта муниципаль контроль 

органына юридик заттан яисә шәхси эшмәкәрдән хокукый статус бирү, эшчәнлекнең аерым төрләрен 

гамәлгә ашыру хокукына махсус рөхсәт (лицензия) яисә башка хокукый әһәмияткә ия  эшләрне гамәлгә 

ашыруга рөхсәт (килештерү) бирү турында гариза керү»; 

2) юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешсез контрольлек буенча чаралар 

нәтиҗәләрен анализлау, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнарына кергән гражданнарны, шул исәптән 

шәхси эшкуарларны, юридик затларны, җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат 

чараларыннан түбәндәге фактлар турында муниципаль контроль органнары тарафыннан мәгълүмат 

тапшыру;: 

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, аерым тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия документларга, Милли китапханә фонды 

составына керүче документларга, дәүләт иминлегенә зыян китерү, 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; 

«в) кулланучылар хокукларын бозу (мөрәҗәгать итүче юридик затка, шәхси эшмәкәргә үзенең 

бозылган хокукларын яклауны (торгызуны) сорап мөрәҗәгать иткән һәм мондый мөрәҗәгать каралмаган 

яисә мөрәҗәгать итүченең таләпләре канәгатьләндерелмәгән очракта хокуклары бозылган гражданнар, 

кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыручы органга 

мөрәҗәгать иткән очракта)»; 

г) товарлар маркировкасына таләпләрне бозу. 
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Муниципаль контроль органына мөрәҗәгать иткән затны, шулай ук «Россия Федерациясе 

гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында " 2006 елның 21 апрелендәге 59-ФЗ номерлы 

Федераль законның 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктында күрсәтелгән фактлар турында белешмәләр 

булмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез була алмый. 

Мөрәҗәгатьтә яисә гаризада бәян ителгән мәгълүмат әлеге статьяның 2 өлешендәге 2 пункты нигезендә 

планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез була ала, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының, муниципаль 

контроль органының вазыйфаи заты мөрәҗәгать итү яисә гариза авторлыгында нигезле шик булганда 

мөрәҗәгать итүче затны билгеләүгә карата тиешле чаралар күрергә тиеш була. 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. 

Юридик затларны, индивидуаль эшкуарларны планнан тыш тикшерү әлеге пунктның «а» һәм «б» 

пунктчаларында күрсәтелгән нигезләр буенча, мондый юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру урыны буенча прокуратура органы белән килештергәннән соң муниципаль контроль органы 

белән килештерелгәннән соң уздырыла. 

Муниципаль контроль органын юридик затка, индивидуаль эшкуарга планнан тыш күчмә тикшерү 

үткәрү прокуратура органы белән килештерү турында гариза Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 

2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән расланган типовой форма нигезендә 

рәсмиләштерелә. 

Планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан ачыкланган 

мәҗбүри таләпләрне һәм (яисә) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне бозуларны бетерү 

турында күрсәтмә үтәлү срогы чыккан очракта, мондый тикшерү предметы муниципаль контроль органы 

тарафыннан бирелгән күрсәтмәне үтәү генә була ала. 

2.5.294-ФЗ номерлы Федераль законны бозган өчен юридик затларның, шәхси эшкуарларның 

җаваплылыгы. 

Ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны бетерү турында муниципаль контроль органы 

күрсәтмәләрен билгеләнгән срокта үтәмәүче һәм (яисә) үтәлмәгән тикшерүләр үткәрүгә нигезсез 

комачаулаучы юридик затлар, аларның җитәкчеләре, башка вазыйфаи затлар яисә юридик затларның 

вәкаләтле вәкилләре, шәхси эшмәкәрләр, аларның вәкаләтле вәкилләре Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартылалар. 

2.6.Тикшерү барышында муниципаль контроль органының, аның вазыйфаи затларының 

җаваплылыгы. 

Тикшерү барышында муниципаль контроль органы, аның вазыйфаи затлары, тиешле функцияләрне, 

хезмәт вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән, хокукка каршы гамәлләр кылган (гамәл кылмау) очракта, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә җаваплы булалар. 

Россия Федерациясе законнары бозылуда гаепле вазыйфаи затларга карата күрелгән чаралар турында 

муниципаль контроль органы мондый чаралар кабул ителгәннән соң ун көн эчендә юридик затка, шәхси 

эшмәкәргә, хокукларга һәм (яки) законлы мәнфәгатьләргә хокуклары бозылган язма рәвештә хәбәр итәргә 

тиеш. 

3. Юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә куела торган мәҗбүри таләпләр 

 

Муниципаль контроль уздырганда юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә, гражданнарга куела торган 

мәҗбүри таләпләр исемлеге: 

1) юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, гражданнар тарафыннан җир кишәрлекләрен куллану тәртибен 

үтәү һәм аларга хокукларны туктату; 

2) җирләрдән рөхсәт ителгән файдалану төре буенча файдалану; 

3) муниципаль милектә булган җир кишәрлекләренә хокукларны дәүләт теркәве һәм дәүләт милке 

чикләнгән җир кишәрлекләре булу; 

4) юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, гражданнар тарафыннан гамәлдәге законнарда билгеләнгән 

җир кишәрлекләрен үзләштерү срокларын үтәү; 

5) җир кишәрлекләренә хокукларны тапшыру тәртибен үтәү; 

6) арендага алынган җирләрне тиешле кире кайтару, куллануда; 

7) межалау һәм геодезик билгеләр булу һәм сакланышы; 

8) җир өчен аренда түләүләрен кертү срокларын үтәү; 

9) законнарның башка таләпләрен үтәү. 

 

4. Юридик зат тарафыннан тапшырыла торган документлар, 

тикшерү барышында ветеринария-санитария кагыйдәләре бозылуы ачыкланмады. 
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4.1.Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда тикшерү үткәрү максатларына һәм бурычларына 

ирешү өчен дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, 

гражданнар түбәндәге документларны тапшыралар: 

- гражданинның шәхесен раслаучы документлар (гражданнар һәм шәхси эшмәкәрләр өчен); 

-дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, юридик зат, шәхси эшмәкәр, граждан 

мәнфәгатьләрен яклаучы затның вәкаләтләрен раслый торган документлар; 

-дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары үткәрә торган юридик 

зат, шәхси эшкуарны тикшерүне исәпкә алу журналы (булганда). 

4.2.Тикшерүләрне оештырганда һәм уздырганда муниципаль контроль органы Россия Федерациясе 

Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән исемлек, әлеге документлар һәм (яки) мәгълүмат булган дәүләт 

органнарыннан, Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән срокларда һәм тәртиптә ведомствоара 

мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында түбәндәге документларны һәм (яки) мәгълүматны соратып ала һәм 

түләүсез нигездә ала, шул исәптән электрон формада, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

билгеләнгән срокларда һәм тәртиптә ала: 

күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә; 

юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан – юридик затларны тикшергәндә белешмәләр; 

шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан – шәхси эшмәкәрләрне тикшергәндә белешмәләр. 

4.3.Ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында салым яисә башка закон тарафыннан 

саклана торган серне тәшкил итүче документлар һәм (яки) мәгълүмат кергән мәгълүматны соратып алу, 

тиешле мәгълүматларны тикшерү юридик затлар, шәхси эшкуарлар тарафыннан мәҗбүри таләпләрне үтәү 

фактын билгеләү зарурлыгына бәйле һәм күрсәтелгән мәгълүматларны бирү федераль закон белән каралган 

очракта рөхсәт ителә. 

4.4.Ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында документларны һәм (яки) мәгълүматны 

тапшыру, аларны ачу, шул исәптән әлеге Федераль законда каралган очракларда алар белән танышу дәүләт 

һәм башка закон тарафыннан саклана торган сер турында Россия Федерациясе законнары таләпләрен 

исәпкә алып гамәлгә ашырыла 

 

4.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан 

мондый кисәтүләргә карата мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтүне төзү һәм җибәрү, 

мондый кисәтү үтәлеше турында хәбәрнамә төзү һәм җибәрү тәртибе турында нигезләмәне раслау 

хакында" 2009 ел, 31 декабрь, 1117 нче карары 

 

4.1.1. Әлеге тәртип муниципаль контроль органы тарафыннан муниципаль хокукый актларда 

билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне (алга таба - кисәтү) бозуга юл куймау турында кисәтүләрне 

төзүнең һәм җибәрүнең тәртибен, юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан мондый кисәтүләргә (алга таба - 

каршылыклар) һәм аларның муниципаль контроль органы тарафыннан бирү тәртибен, юридик зат, шәхси 

эшкуар тарафыннан муниципаль контроль органының кисәтү үтәлеше турында хәбәрнамәнең эзлеклелеген 

билгели.  

4.1.2. 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 8_2 статьясындагы 5 өлешендә күрсәтелгән очракта муниципаль контроль 

органы вазыйфаи затының тәкъдимнәре нигезендә муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкчесе 

урынбасары яисә башка вәкаләтле вәкиле тарафыннан муниципаль контроль органы вазыйфаи заты 

искәрмәне кабул итә. 

4.1.3. Искәрмәне төзү һәм җибәрү муниципаль контроль органының вазыйфаи заты тарафыннан 

"дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм 

индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында" Федераль законның 8_2 статьясындагы 5 

өлешендә күрсәтелгән мәгълүматларны алган көннән 30 көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

4.1.4. Боерыкта түбәндәгеләр күрсәтелә: 

а) муниципаль контроль органы исеме, ул искәрмәне күздә тота; 

б) кисәтү датасы һәм номеры; 

в) шәхси эшмәкәрнең юридик зат исеме, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) ; 

г) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләргә, таләпләргә, әлеге таләпләрне 

күздә тота торган структур берәмлекләрне дә кертеп, норматив хокукый актларга күрсәтмәләр; 

д) юридик затның, шәхси эшмәкәрнең нинди гамәлләр (гамәл кылмау) муниципаль хокукый актларда 

билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне бозуга китерә яисә китерә алуы турында мәгълүмат; 

е) юридик затка, шәхси эшмәкәргә муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, 

таләпләрне үтәүне тәэмин итү буенча чаралар күрергә тәкъдим итү; 

ж) юридик затка, шәхси эшмәкәргә кисәтү үтәлеше турында муниципаль контроль органына хәбәр 

җибәрергә тәкъдим; 

з) юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан кисәтү җибәрелгән көннән алып 60 көннән дә ким булмаган 

вакыт (кимендә 60 көн) ; 



10 

 

и) муниципаль контроль органының, почта адресын һәм электрон почта адресын да кертеп, элемтә 

өчен мәгълүматлары, шулай ук кисәтү үтәлеше турында хәбәрнамәләр бирүнең башка мөмкин ысуллары. 

4.1.5. Тикшерү барышында ветеринария-санитария кагыйдәләрен бозу очраклары ачыкланды, ә нәкъ: 

фермага машина керү урыны дезбарьер белән җиһазландырылмаган. 

4.1.6. Исегезгә төшерәбез, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен кулланып, әлеге 

бүлекнең 4.1.2 пунктында күрсәтелгән кисәтүне көчәйтелгән квалификацияле электрон документ 

рәвешендә кабул иткән затның "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен кулланып, шул исәптән 

юридик затның, индивидуаль эшкуарның бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән электрон почта адресы 

буенча, юридик затларның бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән электрон документ рәвешендә яисә 

юридик затның рәсми сайтында урнаштырылган электрон документ рәвешендә җибәрүне дә кертеп, 

кәгазьгә заказ рәвешендә җибәрелә. урнаштыру мәҗбүри булган мәгълүмат составында йә "дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталы"федераль дәүләт мәгълүмат системасы аша урнашкан 

шәхси эшкуарга карата административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында" Татарстан 

Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында " Татарстан Республикасы Законы 

паспорты. 

4.1.7. Юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан кисәтүләрне карау нәтиҗәләре буенча кисәтү, 

каршылыкларны җибәргән муниципаль контроль органына бирелергә мөмкин. 

4.1.8. Боерыкта түбәндәгеләр күрсәтелә: 

а) шәхси эшмәкәрнең юридик зат исеме, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) ; 

б) салым түләүченең - юридик затның, шәхси эшмәкәрнең идентификация номеры; 

в) юридик зат, шәхси эшмәкәр адресына җибәрелгән кисәтү датасы һәм номеры; 

г) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне бозуга китерә яисә 

китерә ала торган юридик затның, индивидуаль эшкуарның гамәлләрен (гамәл кылмау) кисәтүдә 

күрсәтелгән позицияне нигезләү. 

4.1.9. Каршылыклар юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан кәгазьдә муниципаль контроль органына 

почта җибәрү белән, йә Индивидуаль эшмәкәрнең, юридик зат исеменнән эш итәргә вәкаләтле затның 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә, 

муниципаль контроль органының электрон почтасына яисә юллар белән кисәтүдә күрсәтелгән башка ысул 

белән юл белән җибәрелә. 

4.1.10. Муниципаль контроль органы каршылыкларны карый, карау йомгаклары буенча юридик 

затка, шәхси эшмәкәргә әлеге бүлекнең 4.1.6 пунктында билгеләнгән тәртиптә җавап алган көннән соң 20 

эш көне эчендә җибәрелә. Каршы килүләрне карау нәтиҗәләре мәҗбүри таләпләрне бозуны 

профилактикалау чараларын оештыру һәм үткәрү, дәүләт контролен (күзәтчелеген) оештырганда һәм 

юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын һәм ирекләрен чикләү белән бәйле 

булмаган башка максатларга куркыныч-юнәлешле якын килүне куллануны камилләштерү максатларында 

муниципаль контроль органы тарафыннан кулланыла. 

4.1.11. Каршы килүләр булмаган очракта юридик зат, шәхси эшмәкәр күрсәтелгән кисәтүдә 

күрсәтелгән срокта муниципаль контроль органына кисәтү үтәлеше турында хәбәр җибәрә. 

4.1.12. Кисәтү үтәлеше турында белдерүдә күрсәтелә: 

а) шәхси эшмәкәрнең юридик зат исеме, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) ; 

б) салым түләүченең - юридик затның, шәхси эшмәкәрнең идентификация номеры; 

в) юридик зат, шәхси эшмәкәр адресына җибәрелгән кисәтү датасы һәм номеры; 

г) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне үтәүне тәэмин итү 

буенча күрелгән чаралар турында белешмәләр. 

4.1.13. Хәбәрнамә юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан кәгазьдә почта аша муниципаль контроль 

органына җибәрелеп, йә индивидуаль эшмәкәр, юридик зат исеменнән эш итәргә вәкаләтле затның 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән кул куелган электрон документ рәвешендә 

муниципаль контроль органының электрон почтасына яисә юл белән кисәтүдә күрсәтелгән башка 

ысулларга җибәрелә. 

4.1.14. Муниципаль контроль органы мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау чараларын 

оештыру һәм үткәрү, дәүләт контролен (күзәтчелеген) оештырганда һәм юридик затларның һәм шәхси 

эшкуарларның хокукларын һәм ирекләрен чикләү белән бәйле булмаган башка максатларга куркыныч-

юнәлешле якын килүне куллануны камилләштерү максатларында хәбәрнамә куллана. 

 

5. Административ процедураларның (гамәлләр) составы, эзлеклелеге һәм башкару сроклары, аларны 

үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада административ процедураларны (гамәлләр) 

башкару үзенчәлекләре 

 

Муниципаль контроль юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә планлы (документар һәм күчмә) 

һәм планнан тыш (документар һәм күчмә) тикшерүләр рәвешендә гамәлгә ашырыла. 
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Татарстан Республикасы буенча Россеьхознадзор идарәсенең фитосанитар, ашлык сыйфаты һәм 

орлык тикшерү бүлегенең дәүләт инспекторы тарафыннан 2015елның 7 нче апрелендә Казан шәһәренең 

ОАО "Казанский МЭЗ" кә карата чираттагы еллык план буенча тикшерү үткәрелде. 

Планнан тыш тикшерү предметы булып мәҗбүри таләпләрне гамәлгә ашыру барышында юридик зат, 

шәхси эшмәкәр тарафыннан үтәлү, муниципаль контроль органы күрсәтмәләрен үтәү, гражданнарның 

тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә зыян китерүне булдырмау, 

дәүләт иминлеген тәэмин итү, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне 

кисәтү, мондый зыян китергән зыянны бетерү буенча чаралар үткәрү тора. 

Документар тикшерү предметы булып юридик зат, шәхси эшмәкәр документларында аларның 

оештыру-хокукый формасын, хокукларын һәм бурычларын билгели торган белешмәләр, аларның 

эшчәнлеген гамәлгә ашырганда кулланыла торган документлар һәм алар тарафыннан мәҗбүри таләпләрне, 

күрсәтмәләрне һәм карарларны үтәүгә бәйле документлар тора. 

Документар тикшерү үткәрә торган вазыйфаи зат җитәкче яки башка вазыйфаи зат тарафыннан 

юридик затның, шәхси эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиле тарафыннан тәкъдим ителгән аңлатмаларны һәм 

элегрәк тапшырылган документларның дөреслеген раслый торган документларны карарга тиеш. 

Тапшырылган аңлатма һәм документлар каралганнан соң йә муниципаль контроль органы аңлатмалары 

булмаганда муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне яки таләпләрне бозу билгеләре 

билгеләнсә, муниципаль контроль органының вазыйфаи затлары күчмә тикшерү уздырырга хокуклы. 

Күчмә тикшерү барышында юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән документлар һәм (яки) мәгълүмат бирүне 

таләп итү тыела. 

Күчмә тикшерү предметы булып юридик зат, шәхси эшмәкәр документларында асрала торган 

мәгълүматлар, шулай ук аларның хезмәткәрләре, территория, биналар, төзелмәләр, корылмалар, мондый 

объектлар, транспорт чаралары эшчәнлеген гамәлгә ашырганда файдаланыла торган һәм юридик зат, шәхси 

эшкуар тарафыннан җитештерелә торган товарлар (башкарыла торган эшләр) һәм алар тарафыннан 

мәҗбүри таләпләрне үтәү буенча кабул ителә торган чаралар тора. 

Муниципаль функциянең үтәлешен туктатып тору Россия Федерациясе законнары белән каралмаган. 

5.1. Планлы тикшерүне үткәрү буенча административ процедуралар. 

Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру максатларында юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә 

планлы тикшерүләр үткәрү түбәндәге административ процедураларны күздә тота: 

шәхси эшмәкәр эшчәнлегендә ветеринария өлкәсендә хокук бозу очраклары ачыкланмады; 

юридик затка, шәхси эшмәкәргә планлы тикшерү үткәрү. 

5.1.1. "Юридик зат, шәхси эшмәкәр планлы документар тикшерү үткәрү «административ 

процедурасы. 

5.1.1.1. «Юридик затка, шәхси эшкуарга планлы документар тикшерү үткәрү» административ 

процедураны башлау өчен нигез булып тиешле юридик зат, шәхси эшкуарны еллык планга кертү тора. 

Юридик затларны, индивидуаль эшкуарны ел саен план буенча тикшерүне гамәлгә Кертү әлеге 

Регламентның 2.4.1 пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә гамәлгә ашырыла. 

Административ процедура» юридик затка, шәхси эшкуарга планлы документар тикшерү үткәрү " 

гамәлләрнең түбәндәге тәртибе нигезендә гамәлгә ашырыла: 

планлы документар тикшерү үткәрү өчен җаваплы вазыйфаи затларны билгеләү турында Карар кабул 

итү; 

планлы документар тикшерү үткәрү турында боерык рәсмиләштерү; 

планлы документар тикшерү үткәрү турында юридик зат, шәхси эшмәкәр белдерүе; 

планлы документар тикшерү үткәрү; 

планлы документар тикшерү нәтиҗәләрен рәсмиләштерү. 

5.1.1.1.2. План нигезендә " Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль 

берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы «муниципаль учреждениесе рәисе»: 

җаваплы башкаручыларны вазыйфаи затлар арасыннан билгели, шул ук вакытта карар кабул итү 

критерие булып вазыйфаи затның әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә (алга таба - җаваплы 

башкаручы) тикшерүләр үткәрүгә вәкаләтләре булу тора; 

кирәк булган очракта тикшерү үткәрелә торган юридик зат, шәхси эшмәкәр белән гражданлык-

хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә булмаган һәм тикшерелүче затлар булмаган экспертларны (эксперт 

оешмаларын) җәлеп итә. 

Үтәлеш вакыты: тикшерү үткәрелә башлаганчы 10 эш көненнән дә соңга калмыйча, юридик зат, 

шәхси эшкуарга тикшерү үткәрү турында хәбәрнамәгә кирәкле вакытны исәпкә алмыйча (мөрәҗәгатькә 

вакыт белдерү ысулыннан чыгып исәпләнә), йә еллык план төзелгәннән соң турыдан-туры хисаплана. 

Алу: юридик зат, шәхси эшкуарны тикшерүне гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән җаваплы башкаручы. 

5.1.1.3. Җаваплы башкаручы: 

Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән 

расланган форма буенча юридик затка, индивидуаль эшкуарга тикшерү үткәрү турында күрсәтмә проектын, 

юридик затның, индивидуаль эшкуарның объектында (объектларда) күзәтчелек чараларын үткәрү буенча 

җаваплы башкаручыларга план-биремен әзерли; 
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күрсәтмә проектын муниципаль контроль органы Рәисенә имза салуга җибәрә. 

Үтәлеш вакыты: тикшерү үткәрелә башлаганчы 10 көннән дә соңга калмыйча, юридик зат, шәхси 

эшкуарга тикшерү үткәрү турында белдерүгә кирәкле вакытны исәпкә алмыйча (белдерүгә вакыт белдерү 

ысулы нигезендә исәпләнә) таләп ителә. 

Алу: вәкаләтле вазыйфаи зат тарафыннан имзаланган тикшерү үткәрү турында боерык (боерык). 

5.1.1.1.4. Үткәрү план буенча тикшерү юридик затка, шәхси эшмәкәр уведомляются органы 

муниципаль контрольне дә соңга калмыйча өч эш көне башланганчы, аны уздыру юлы белән юнәлешләре 

күчермәләре күрсәтмәсе яисә боерыгы җитәкчесе урынбасары органы җитәкчесе, муниципаль контроль 

хакында башында тикшерү заказным почтовым отправлением (уведомление белән) турында магановичка 

һәм (яки) аша электрон документ имзаланган усиленной квалификацияле электрон имзасы һәм 

юнәлдерелгән түбәндәге адрес буенча электрон почта адресы юридик зат, шәхси эшмәкәр, әгәр мондый 

адрес асрала димәк, бердәм дәүләт реестрында һәм юридик затларның бердәм дәүләт реестрында шәхси 

эшмәкәр йә элек тәкъдим ителгән юридик зат, шәхси эшмәкәр органына, муниципаль контроль, яисә башка 

үтемле ысул. 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр адресына тикшерү үткәрү турында хәбәрнамә җибәрү эш алып бару 

кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән тәртиптә теркәлә.  

Үтәлеш вакыты: тикшерү үткәрүгә кадәр ун эш көненнән дә соңга калмыйча. 

Алу: юридик зат, шәхси эшмәкәр адресына юнәлтелгән тикшерү үткәрү турында боерык (боерык) 

күчермәсе. 

Үзен-үзе җайга салучы оешма әгъзаларын планлы тикшерү булган очракта, җаваплы башкаручы 

тикшерү башланганчы өч эш көне эчендә, планлы тикшерү уздырган вакытта аның вәкиленең катнашу яки 

катнашу мөмкинлеген тәэмин итү максатларында, үзен-үзе җайга салучы оешмага хәбәр җибәрә. 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр ун эш көне эчендә муниципаль контроль органына әлеге документларны 

басма белән расланган (булган очракта) күчермәләре рәвешендә һәм Вәкаләтле вәкил, җитәкче, башка 

вазыйфаи зат, юридик зат, шәхси эшмәкәр имзасы белән җибәрергә тиеш. 

Әгәр Россия Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, нотариус таныклыгын 

документлар күчермәләрен таләп итү рөхсәт ителми. 

Запроста күрсәтелгән документлар мөһерләнгән (булган очракта) һәм шуңа бәйле рәвештә шәхси 

эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, җитәкче, юридик затның башка вазыйфаи заты имзасы белән таныкланган 

күчермәләр рәвешендә тапшырыла. Юридик зат, шәхси эшмәкәр запросда күрсәтелгән документларны 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документлар рәвешендә 

тапшырырга хокуклы. 

Җаваплы башкаручы ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында әлеге документлар 

карамагында булган дәүләт органнарыннан 4.1 пунктында күрсәтелгән документлар бирү турында соратып 

алуны җибәрә. 

Үтәлеш вакыты: тикшерү үткәрү турында боерыкка кул куелган көннән соң бер эш көне эчендә 

5.1.1.5.Документар тикшерү барышында җаваплы башкаручы тарафыннан беренче чиратта юридик 

зат, шәхси эшмәкәрнең билгеләнгән тәртиптә тапшырылган документлары, алдагы тикшерүләр актлары, 

административ хокук бозулар турындагы эшләрне карау материаллары һәм юридик затка, шәхси эшмәкәргә 

карата элек башкарылган тикшерүләр нәтиҗәләре турында башка документлар карала. 

5.1.1.1.6.Юридик зат, шәхси эшмәкәр документларын карап тикшерү нәтиҗәләре нигезендә җаваплы 

башкаручы юридик зат, шәхси эшмәкәр адресына хат (дәлилләнгән запрос) җибәрү турында Карар кабул 

итә. Карар кабул итү критерие документларда булган мәгълүматларның дөреслеге булып тора. 

Документларда булган мәгълүматларның дөреслеге нигезле шик тудырса, яисә бу мәгълүматлар, хаталар 

һәм (яки) каршылыклар ачыкланса, муниципаль контроль органының тапшырылган һәм булган 

документларда мәгълүматлар туры килмәве, җаваплы башкаручы мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен бәяләргә 

мөмкинлек бирми: 

мәгълүматны бәяләү нәтиҗәләре һәм соратып алу турында мәгълүмат белән юридик зат, шәхси 

эшмәкәр адресына хат әзерли ун эш көне эчендә язма формада аңлатмалар яисә карау өчен кирәкле башка 

документларны тапшырырга; 

муниципаль контроль органы Рәисенә имза салуга хат җибәрә; 

кул куйганнан соң, Рәиснең юридик зат адресына, шәхси эшмәкәр адресына тикшерү үткәрү 

турындагы боерыгының күчермәсе белән расланган дәлилләнгән запрос (хат) җибәрә (тапшыру яки башка 

мөмкин булган ысул белән (факсимиль элемтә, электрон почта аша). 

Хат җибәрү, мотивлаштырылган запрос билгеләнгән тәртиптә эш алып бару кагыйдәләре нигезендә 

теркәлә.  

Үтәлеш вакыты: тикшерү уздырылган көннән алып өч эш көне эчендә. 

Алу: юридик зат, шәхси эшмәкәр адресына җибәрелгән документларны карау өчен кирәкле башка 

документларны тапшыру турында хат (дәлилләнгән запрос). 

5.1.1.7. Тәкъдим ителгән аңлатмалар һәм (яки) элек бирелгән документларның дөреслеген раслый 

торган документлар каралганнан соң йә аңлатмалар булмаганда мәҗбүри таләпләрне бозу билгеләре 

билгеләнсә, муниципаль контроль органы күчмә тикшерү уздырырга хокуклы. 
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Күчмә тикшерүне үткәрү турындагы карарны җитәкче җаваплы башкаручы тарафыннан үткәрү 

кирәклеген нигезләүне исәпкә алып кабул итә. Күчмә тикшерүне үткәрү зарурлыгы турында Карар кабул 

итү критерие булып юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан тәкъдим ителгән аңлатмалар һәм (яки) 

документлар, күчмә тикшерүне үткәрү өчен нигез булып торган мәҗбүри таләпләрне бозу билгеләре булу 

тора. 

Күчмә тикшерү (аны үткәрү турында Карар кабул иткәндә) әлеге Регламентның 5.1.2 пунктында 

китерелгән тәртип нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Үтәлеш вакыты: аңлатмаларны алганнан соң 1 эш көне дәвамында. 

Алу: җаваплы башкаручы тарафыннан юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан тапшырылган 

аңлатмаларны һәм (яки) документларны; кирәк булганда, күчмә тикшерүне үткәрү турында боерык 

(күрсәтмә) проектын карап тикшерде. 

5.1.1.8. Планлы документар тикшерү нәтиҗәләре буенча җаваплы башкаручы ике нөсхәдә юридик 

затны, шәхси эшкуарны тикшерү акты (тикшерү актының типлаштырылган формасы Россия Икътисадый 

үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән расланган) тәшкил итә. 

Мәҗбүри таләпләрне бозу очракларын контрольдә тоту буенча чаралар үткәрү нәтиҗәсендә 

ачыкланган очракта, җаваплы башкаручы законнар үтәлешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән түбәндәге 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыра (ачыкланган хокук бозулар аркасында китерелгән зыянны түләтүгә)): 

тикшерү актында ачыкланган барлык очраклар да теркәлә. 

Тикшерү барышында муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру кысаларында җир законнары 

таләпләрен бозу ачыкланган очракта, аның өчен административ һәм башка җаваплылык каралган, тикшерү 

актында ачыкланган хокук бозу билгеләре булу турында мәгълүмат күрсәтелә. Җирле үзидарә 

органнарының вазыйфаи затлары күрсәтелгән актның күчермәсен дәүләт җир күзәтчелеге органына җибәрә 

Контроль чаралары барышында контрольлек буенча чаралар үткәрү объекты булган хуҗалык яки 

башка эшчәнлекнең закон таләпләрен бозып башкарылуы, аларны ачыклау, булдырмау һәм туктату 

муниципаль контроль органы компетенциясенә керми торган мәсьәләләрне хәл ителүе мәгълүм булса, 

муниципаль контроль органы мондый бозулар турында тиешле вәкаләтле органнарга (белешмәләргә) 

җибәрергә тиеш. 

Тикшерү актының бер нөсхәсен (приложениеләр белән бергә) җаваплы башкаручы эшкә тапшыра, 

икенчесе (приложениями белән бергә) җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яки юридик затның вәкаләтле 

вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты белән танышуны яисә танышудан баш 

тарту турында расписка биреп тапшыра. 

«Җитәкче, башка вазифаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле 

вәкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелүче зат тикшерү акты белән танышу турында расписка 

бирүдән яисә танышу турында баш тарткан очракта, акт заказлы почта аша тапшыру турында хәбәрнамә 

белән җибәрелә, ул муниципаль контроль органы эшендә сакланучы тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 

Үтәлеш вакыты: 

тикшерү актын төзү һәм тапшыру: тикшерү тәмамланганнан соң турыдан-туры; 

тикшерү акты ике нөсхәдә тәмамланганнан соң турыдан-туры рәсмиләштерелә, шуларның берсе 

кушымталар күчермәләре белән җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яки юридик затның вәкаләтле вәкиленә, 

шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты белән танышудан яисә танышудан баш тарту 

турында расписка бирелә. «Җитәкче, башка вазифаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси 

эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелүче зат тикшерү акты белән 

танышу турында расписка бирүдән яисә танышу турында баш тарткан очракта, акт заказлы почта аша 

тапшыру турында хәбәрнамә белән җибәрелә, ул муниципаль контроль органы эшендә сакланучы тикшерү 

акты нөсхәсенә теркәлә. Тикшерелүче затның электрон формада үзара бәйләнешне гамәлгә ашыруга 

ризалыгы булганда, муниципаль контроль кысаларында тикшерү акты әлеге актны төзегән затның 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә җитәкчегә, 

башка вазифаи затка яки юридик затның вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә 

җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта әлеге актны төзегән зат тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле 

электрон имза белән имзаланган электрон документ формасында әлеге документны алуны раслый торган 

ысул белән тикшерелә торган затка юнәлдерелгән акт тикшерелә торган зат тарафыннан кабул ителгән 

булып санала»; Алу: ике нөсхәдә тикшерү акты төзелгән, аларның берсе юридик затка, шәхси эшмәкәргә 

тапшырылган (җибәрелгән), икенчесе эшкә керешәчәк. 

5.1.1.1.9. Административ процедураны башкару нәтиҗәсе» юридик затка, шәхси эшкуарга планлы 

документар тикшерү үткәрү " муниципаль контроль органының рәсми сайтында электрон формада теркәлә. 

5.1.2. "Юридик затларны, шәхси эшкуарны планлы күчмә тикшерүне үткәрү «административ 

процедурасы. 

5.1.2.1. «Юридик затның, индивидуаль эшкуарның планлы күчмә тикшерүен үткәрү» административ 

процедураны башлау өчен нигез булып тиешле юридик зат, шәхси эшмәкәрнең муниципаль контроль 

органының еллык планына кертелүе тора, шулай ук планлы документар тикшерү үткәрү нәтиҗәсе булган 

планлы күчмә тикшерү үткәрү турында боерык (әлеге Регламентның 5.1.1.7 пунктчасы) тора, әгәр 

документар тикшерү очрагында мөмкин булмаса: 
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муниципаль контроль органы карамагында булган юридик зат, шәхси эшмәкәр документларында 

булган белешмәләрнең тулылыгына һәм дөреслегенә таныклану; 

контроль буенча тиешле чаралар үткәрмичә генә юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлегенең мәҗбүри 

таләпләргә туры килүен бәяләү. 

Юридик затларны, индивидуаль эшкуарны еллык планга планлы тикшерүне кертү әлеге 

Регламентның 2.4.1 пунктында күрсәтелгән нигезләрдә гамәлгә ашырыла. 

«Юридик затларны, индивидуаль эшкуарны планлы күчмә тикшерүне уздыру» административ 

процедурасы әлеге Регламентның 5.1.1.1 пунктчасында күрсәтелгән гамәлләр тәртибе нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

5.1.2.2. Җаваплы башкаручыны, экспертларны билгеләп кую, юридик затка, шәхси эшкуарга тикшерү 

үткәрү турында боерык (күрсәтмә) әзерләү, юридик зат, шәхси эшкуарга тикшерү үткәрү турында белдерү 

әлеге Регламентның 5.1.1.2 - 5.1.1.4 пунктчаларында каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

5.1.2.3. Җаваплы башкаручы, экспертлар, эксперт оешмалары вәкилләре юридик зат объектына 

килгәч, шәхси эшмәкәр тикшерә башлый: 

хезмәт таныклыкларын күрсәтеп; 

юридик затның, шәхси эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкиленең күчмә тикшерү билгеләү турында 

муниципаль контроль органы җитәкчесе боерыгы (боерыгы) белән мәҗбүри танышуы белән; 

белән мәҗбүри таныштыру җитәкчесенең яки башка төрле вазыйфаи затның юридик затның, шәхси 

эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкиленең вәкаләтләре белән проводящих т а тикшерү затлар, шулай ук 

максатлары, бурычлары, основаниями үткәрү буенча күчмә тикшерү төрләре һәм күләме буенча чаралар 

контрольдә тоту, экспертлар составы, эксперт оешмалары вәкилләре җәлеп ителүче к күчмә тикшерү белән 

вакыты һәм шартлары, һәм аны үткәрү. 

Җаваплы башкаручы контроль буенча түбәндәге чаралар үткәрә: 

Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзор күзәтү идарәсенең Дәүләт ветеринар күзәтчелеге 

бүлегенең дәүләт инспекторы тарафыннан, Татарстан Республикасы Буа районы Әлши авылының Чапай 

урамында урнашкан МБГО "Әлши урта гомумбелем мәктәбе" нә алдан бирелгән боерыкның үтәлүе 

тикшерелде;  

планлы күчмә тикшерү актын рәсмиләштерә. 

Татарстан Республикасы буенча Россеьхознадзор идарәсенең фитосанитар, ашлык сыйфаты һәм 

орлык тикшерү бүлегенең дәүләт инспекторы тарафыннан 2015елның 7 нче апрелендә Казан шәһәренең 

ОАО "Казанский МЭЗ" кә карата чираттагы еллык план буенча тикшерү үткәрелде.: 

тикшерү актында ачыкланган барлык очраклар да теркәлә; 

юридик затка, шәхси эшмәкәргә хокук бозуларны бетерү турында, аларны бетерү һәм (яки) 

кешеләрнең тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас 

объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерүне булдырмау буенча чаралар үткәрү, дәүләт 

иминлегенә, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү, физик һәм 

юридик затлар мөлкәтенә, дәүләт яисә муниципаль милеккә, шулай ук федераль законнарда каралган башка 

чаралар турында күрсәтмәләр бирә. Күрсәтмә тикшерү актына кушымта булып тора (һәр бозу буенча аерым 

күрсәтмә)); 

мәҗбүри таләпләрне бозган өчен җаваплылык йөкләнгән юридик зат, шәхси эшмәкәр 

хезмәткәрләренең аңлатмаларын соратып ала; 

әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге законнарны бозган затларны билгеләнгән тәртиптә 

административ җаваплылыкка тарту җәлеп ителә. 

Кирәк булган очракта продукция үрнәкләрен сайлап алу, тикшерү (һава, су, туфрак) үткәрелә. 

Үтәлеш вакыты: юридик затка, шәхси эшмәкәргә планлы тикшерү уздыруның гомуми срогы-егерме 

эш көненнән дә артмый. 

Алу: юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлегенең мәҗбүри таләпләргә туры килүен бәяләү максаты 

белән муниципаль контроль буенча үткәрелгән чаралар. 

5.1.2.4. Тикшерү актын төзү әлеге Регламентның 5.1.8 пунктчасында күрсәтелгән тәртиптә гамәлгә 

ашырыла. 

Тикшерү актына тикшерү нәтиҗәләре белән бәйле документлар яки аларның күчермәләре теркәлә 

ала. 

Тикшерү актын төзү өчен үткәрелгән тикшеренүләр, сынаулар, махсус тикшерүләр, экспертизалар 

нәтиҗәләре буенча бәяләмә алырга кирәк булса, тикшерү акты контроль буенча чаралар тәмамланганнан 

соң өч эш көненнән артмаган вакытка төзелә һәм җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яки юридик затның 

вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә расписка астында заказлы почта аша 

тапшыру турында хәбәрнамә белән һәм (яки) электрон документ формасында имзаланган электрон 

документ формасындагы (яки) әлеге актны төзегән (тикшерелә торган затның муниципаль контроль 

кысаларында электрон формада үзара хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру өчен ризалыгы шарты белән), әлеге 

документны алуны раслый торган ысул белән төзегән. Шул ук вакытта әлеге документны тапшыру турында 

хәбәрнамә һәм (яки) әлеге документны алуның башка раславы муниципаль контроль органы эшендә 

сакланучы тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 
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Җаваплы башкаручы тикшерүне исәпкә алу журналында үткәрелгән тикшерү турында муниципаль 

контроль органы исеме, тикшерүне башлау һәм тәмамлау даталары, аны үткәрү вакыты, хокукый нигезләр, 

тикшерү максатлары, бурычлары һәм предметлары, ачыкланган хокук бозулар һәм тапшырылган 

боерыклар, шулай ук тикшерү үткәрә торган вазыйфаи затның яисә вазыйфаи затларның фамилиясен, 

исемен, атасының исемен һәм вазыйфасын күрсәтә. 

5.1.2.5. Административ процедураны башкару нәтиҗәсе муниципаль контроль органының рәсми 

сайтында электрон формада теркәлә. 

5.2. Планнан тыш тикшерү үткәрү буенча административ процедуралар. 

Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру максатларында юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә 

планнан тыш тикшерүләр үткәрү түбәндәге административ процедураларны күздә тота: 

юридик затның, шәхси эшмәкәрнең планнан тыш документар тикшерүе үткәрү; 

юридик затка, шәхси эшмәкәргә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү. 

5.2.1. Административ процедурасы " юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш документар 

тикшерү үткәрү«. 

5.2.1. Административ процедураны башлау өчен нигез булып әлеге Регламентның 2.4.2 пунктчасында 

күрсәтелгән очраклар тора. 

«Юридик затның, шәхси эшмәкәрнең планнан тыш документар тикшерүе үткәрү» административ 

процедурасы түбәндәге эш тәртибе нигезендә гамәлгә ашырыла: 

планнан тыш документар тикшерү үткәрү өчен җаваплы вазыйфаи затларны билгеләү турында Карар 

кабул итү; 

планнан тыш документар тикшерү үткәрү турында боерык рәсмиләштерү; 

планнан тыш документар тикшерү үткәрү; 

планнан тыш документар тикшерү нәтиҗәләрен рәсмиләштерү. 

5.2.1.2. Әлеге Регламентның 2.4.3 пунктчасында күрсәтелгән планнан тыш тикшерү үткәрү өчен 

нигез барлыкка килгәндә муниципаль контроль органы рәисе юридик затка, индивидуаль эшкуарга 

тикшерү үткәрү өчен җаваплы башкаручыны билгели; 

кирәк булган очракта экспертларны, эксперт оешмаларын тикшерү үткәрелә торган юридик зат, 

шәхси эшкуар белән гражданлык-хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә тотмаган һәм тикшерелүче затлар 

булмаган эксперт оешмаларын җәлеп итә. 

Үтәлеш вакыты: планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез барлыкка килгән көннән алып ике эш көне 

дәвамында. 

Алу: юридик зат, шәхси эшмәкәрне планнан тыш тикшерүне гамәлгә ашыру өчен җаваплы 

башкаручыны билгеләү. 

5.2.1.3. Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш тикшерү үткәрү турында боерык әзерләү 

юридик затка, индивидуаль эшкуарга планнан тыш документар тикшерү үткәрү өчен җаваплы 

башкаручыны билгеләү көнендә әлеге Регламентның 5.1.3 пунктчасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Җаваплы башкаручы ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында әлеге документлар 

карамагында булган дәүләт органнарыннан 4.1 пунктында күрсәтелгән документлар бирү турында соратып 

алуны җибәрә. 

Үтәлеш вакыты: тикшерү үткәрү турында боерыкка кул куелган көннән соң бер эш көне эчендә 

5.2.1.4. Җаваплы башкаручының юридик зат, шәхси эшмәкәр документларында тотылучы 

мәгълүматларны бәяләү, юридик зат, шәхси эшмәкәр адресына хат (мотивлаштырылган запрос) әзерләү, 

юридик зат, индивидуаль эшкуар аңлатмаларын күрсәтелгән документларда күрсәтмәләргә карап тикшерү 

гамәлләре әлеге Регламентның 5.1.1.5 - 5.1.1.1.1.1.7 пунктчалары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

5.2.1.5. Тикшерү актын төзү, юридик зат, шәхси эшкуарны тикшерү акты (кушымталар белән, кирәк 

булганда аларны рәсмиләштерү) белән танышу әлеге Регламентның 5.1.1.8 пунктында билгеләнгән 

тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

Ачыкланган бозулар, шулай ук системалы характерда булган хокук бозу очраклары мәҗбүри 

тәртиптә теркәлә. 

5.2.1.6. Административ процедураны башкару нәтиҗәсе» юридик затка, шәхси эшкуарга планнан 

тыш документар тикшерү үткәрү " муниципаль контроль органының рәсми сайтында электрон формада 

теркәлә. 

4.2. Административ процедура «юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү». 

5.2.1. «Юридик затның, шәхси эшкуарның планнан тыш күчмә тикшерүен үткәрү» административ 

процедураны башлау өчен нигез булып әлеге Регламентның 2.4.2 пунктчасында күрсәтелгән очраклар, 

шулай ук документар тикшерү вакытында мөмкин булмаса, тора: 

юридик зат, шәхси эшмәкәр документларында муниципаль контроль органы карамагында булган 

белешмәләрнең тулылыгына һәм дөреслегенә таныклану; 

контроль буенча тиешле чаралар үткәрмичә генә юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлегенең мәҗбүри 

таләпләргә туры килүен бәяләү. 

«Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү» административ процедурасы 

әлеге Регламентның 5.1.1.1 пунктчасында күрсәтелгән гамәлләр тәртибе нигезендә гамәлгә ашырыла. 
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5.2.2. Җаваплы башкаручыны билгеләү, эксперт оешмалары вәкилләрен юридик затка планнан тыш 

күчмә тикшерү үткәрү өчен җәлеп итү әлеге Регламентның 5.2.1.2 пунктчасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

5.2.3. Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш тикшерү үткәрү турында боерык әзерләү әлеге 

Регламентның 5.1.1.3 пунктчасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

5.2.4. Планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү өчен нигез булып әлеге Регламентның 2.4.3 пунктының 

«а", " б» пунктчаларында күчерелгән нигезләр җаваплы башкаручы торса: 

юридик затка, шәхси эшкуарга юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлеген гамәлгә ашыру урыны буенча 

прокуратура органына планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне килештерү турында гариза әзерли һәм аны 

муниципаль контроль органы җитәкчесеннән имзалый; 

юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турында муниципаль контроль 

органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары боерыгына кул куйган көнне муниципаль контроль органы аны 

уздыруны килештерү максатларында заказлы почта җибәрүен яисә юридик зат эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

урыны буенча прокуратура органына көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган 

электрон документ формасында тапшыра яисә аны тапшыру турында хәбәрнамә белән җибәрә. Бу гаризага 

планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турында муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче 

урынбасары боерыгының һәм аны үткәрүгә нигез булган документларның күчермәләре теркәлә. 

Гаризага планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү турындагы карар күчермәсе һәм аны үткәрүгә нигез 

булган мәгълүматлар булган документлар теркәлә. 

Үтәлеш вакыты: юридик затка, шәхси эшмәкәргә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турындагы 

боерыкка кул куелган көнне. 

Алу: прокуратура органына җибәрелгән планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне килештерү турында 

гариза. 

Әгәр планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү өчен нигез булып гражданнарның тормышына, 

сәламәтлегенә зыян китерү, хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына 

(тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерү, дәүләт иминлегенә, шулай ук табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү, мәҗбүри таләпләрне бозу очраклары ачыкланган 

очракта, кичектергесез чаралар кабул итү зарурлыгына бәйле рәвештә, муниципаль контроль органы гариза 

җибәрү юлы белән планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүгә керешергә хокуклы аны үткәрүгә нигез булган 

мәгълүматларны үз эченә алган планнан тыш күчмә тикшерү һәм документларны егерме дүрт сәгать эчендә 

үткәрү турында. Бу очракта прокурор яки аның урынбасары тиешле документлар кергән көнне планнан 

тыш күчмә тикшерү үткәрүне килештерү турында Карар кабул итә. 

5.2.5. Планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү турында, «Россия Федерациясе гражданнары 

мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында " 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 10 

статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктында күрсәтелгән планнан тыш күчмә тикшерүдән тыш күчмә 

тикшерүне үткәрү нигезләреннән тыш, юридик затка, шәхси эшкуар муниципаль контроль органына теләсә 

нинди үтемле ысул белән үткәрелә башлаганчы егерме дүрт сәгать алдан хәбәр ителә, шул исәптән, 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән һәм юридик затның электрон почтасына, индивидуаль 

эшкуарга, әгәр мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, шәхси эшкуарларның бердәм 

дәүләт реестрында булса яки элегрәк юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан муниципаль контроль 

органына тәкъдим ителгән иде. 

Әгәр гражданның җир законнары таләпләрен бозуы ар-касында гражданнарның гомеренә, 

сәламәтлегенә зарар салын-са, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, россия Фе¬дерациясе 

халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян килсә, дәүләтнең 

иминлегенә куркыныч янаса, шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка 

килсә яисә барлыкка килү их¬тималы булса, планнан тыш тикшерү үткәрелә башлау турында гражданга 

алдан хәбәр итү таләп ителми.  

Планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү турында, әлеге статьяның 2 өлешендәге 2 пунктында 

күрсәтелгән планнан тыш күчмә тикшерүдән тыш, юридик зат, шәхси эшмәкәр дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органы, муниципаль контроль органы тарафыннан, теләсә нинди үтемле ысул белән, шул 

исәптән, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган һәм юридик затның электрон 

почтасы адресы буенча җибәрелгән электрон документ ярдәмендә, әгәр мондый адрес юридик затларның 

бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән булса, егерме дүрт сәгать алдан хәбәр ителә. шәхси эшкуарларның 

бердәм дәүләт реестрында яисә элегрәк юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органына, муниципаль контроль органына тәкъдим ителгән иде. 

5.2.6. Планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү әлеге Регламентның 5.1.2.3 пунктчасы нигезендә 

башкарыла. 

5.2.7. Тикшерү актын төзү әлеге Регламентның 5.1.1.8 һәм 5.1.2.4 пунктчалары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

Әгәр планнан тыш тикшерү прокуратура органы белән килешү буенча гамәлгә ашырыла икән, 

тикшерү актының күчермәсе тикшерү акты төзелгән көннән соң биш эш көне эчендә прокуратура органына 

җибәрелә. 
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5.2.8. Административ процедураны башкару нәтиҗәсе муниципаль контроль органының рәсми 

сайтында электрон формада теркәлә. 

5.2.9. Үзлегеннән җайга салынучы оешма әгъзалары тарафыннан мәҗбүри таләпләр ачыкланган 

очракта, җаваплы башкаручы планнан тыш күчмә тикшерү уздырылган көннән соң биш эш көне эчендә 

ачыкланган хокук бозулар турында үзен-үзе җайга салучы оешмага хәбәр итә. 

 

6. Планлы тикшерү 

 

6.1. Федераль дәүләт контроле (күзәтчелеге) рәвеше, муниципаль контрольнең аерым төрләрен 

оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмә белән планлы тикшерү барышында муниципаль 

контроль органының вазыйфаи заты тарафыннан тикшерү кәгазен (контроль сораулар исемлекләрен) 

куллануның бурычы каралырга мөмкин. 

6.2. Тикшерү кәгазьләрен (контроль сораулар исемлекләрен) куллануның бурычы барлык яисә аерым 

юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга планлы тикшерүләр уздырганда каралырга мөмкин, шулай ук 

дәүләт контроле (күзәтчелеге) төрләрен гамәлгә ашырган очракта, «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 8_1 

статьясындагы 1 һәм 2 өлешләре нигезендә билгеләнә торган, шулай ук юридик зат эшчәнлеген һәм (яки) 

алар тарафыннан кулланыла торган җитештерү объектлары билгеле бер риск категориясе, билгеле бер 

куркынычлылык классы (категориясе).  

6.3. Тикшерү кәгазьләре (контроль мәсьәләләр исемлеге) Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

билгеләнгән гомуми таләпләр нигезендә муниципаль контроль органы тарафыннан эшләнә һәм раслана һәм 

үз эченә юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан тикшерү предметын тәшкил итүче мәҗбүри таләпләрнең, 

муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрнең үтәлмәвен яки үтәлмәвен дәлилли торган сораулар 

исемлеге, җавапларны үз эченә ала. Федераль дәүләт контроле (күзәтчелеге) рәвеше, муниципаль контроль 

төрен оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибе турындагы Нигезләмә нигезендә исемлек юридик затка, шәхси 

эшмәкәргә белдерелгән барлык мәҗбүри таләпләргә, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән 

таләпләргә кагылышлы яисә планлы тикшерү предметын муниципаль хокукый актларда билгеләнгән 

мәҗбүри таләпләрнең бер өлеше генә чикләргә мөмкин, аларны үтәү гражданнарның тормышына, 

сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм мәдәни 

ядкарьләргә) зыян китермәү күзлегеннән чыгып караганда аеруча әһәмиятле булган мәҗбүри таләпләрнең, 

Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән музей предметлары һәм музей коллекцияләренә, 

аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды документларына, аерым 

тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия һәм милли китапханә фонды составына керүче документларга, дәүләт 

куркынычсызлыгына, шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләргә янауга ия 

булган документларга. 

6.4. Уртак планлы тикшерүләр уздырганда берничә муниципаль контроль органнары тарафыннан 

эшләнелә һәм раслана торган җыелма тикшерү кәгазьләре (контроль сораулар исемлеге) кулланылырга 

мөмкин. 

6.5. Тикшерү үткәрү нәтиҗәләре буенча тутырылган тикшерү бите (контроль сораулар исемлеге) 

кулланып тикшерү уздырганда тикшерү актына куела. 

 

6.1. Күчмә тикшерү 

 

6.1.1.1 күчмә тикшерү предметы булып юридик зат, шәхси эшмәкәр документларында тотылучы 

белешмәләр, шулай ук күрсәтелгән затларның территория, биналар, төзелмәләр, корылмалар, җайланмалар, 

мондый объектларның, юридик зат тарафыннан җитештерелә һәм гамәлгә ашырыла торган транспорт 

чараларының торышы һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне 

үтәү буенча кабул ителә торган товарлар (башкарыла торган эш) һәм алар тарафыннан кабул ителә торган 

чаралар тора. 

6.1.2. Күчмә тикшерү (планлы рәвештә дә, планнан тыш) юридик затның урнашу урыны, шәхси 

эшмәкәрнең һәм (яки) аларның эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыны буенча үткәрелә. 

6.1.3. Документар тикшерү вакытында мөмкин булмаса, урынга чыгып тикшерү үткәрелә: 

1) эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында белдерүдәге һәм 

муниципаль контроль органы карамагында булган башка белешмәләрнең юридик зат, индивидуаль эшкуар 

документларында тулылыгына һәм дөреслегенә таныкланырга; 

2) контроль буенча тиешле чараны үткәрмичә, юридик зат, индивидуаль эшкуар эшчәнлегенең 

муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән мәҗбүри таләпләргә яки таләпләргә туры килүен бәяләү. 

6.1.3.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 

контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8_1 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федерального 
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закона 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ), может быть установлено, что в случае, если деятельность 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные 

объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 

выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится. 

6.1.4. урынга барып тикшерү муниципаль җир контроле орга¬ны вазыйфаи затларының хезмәт 

таныклыгын күрсәтүдән, гра¬жданны җитәкченең (җитәкче урынбасарының) урынга барып тикшерүне 

билгеләү турында күрсәтмәсе (боерыгы) белән һәм урынга барып тикшерүне үткәрүче затларның 

вәкаләтләре белән, шулай ук урынга барып тикшерүнең максатлары, бурычлары, нигезләре, тикшереп тору 

чараларының төрләре һәм күләме, экс¬пертлар составы, урынга барып тикшерүгә җәлеп ителә торган 

эксперт оешмалары вәкилләре, тикшерүне үткәрү сроклары һәм шартлары белән таныштырудан башлана. 

  

6.1.5. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яки юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның 

вәкаләтле вәкиле күчмә тикшерүне үткәрүче муниципаль контроль органының вазыйфаи затларына, күчмә 

тикшерү алдыннан документар тикшерү үткәрелмәгән очракта, күчмә тикшерү максатлары, бурычлары һәм 

предметы белән танышу мөмкинлеге бирергә, шулай ук вазыйфаи затларны күчмә тикшерүне үткәрүче һәм 

экспертларны, территориягә эксперт оешмалары вәкилләрен, юридик зат, бина, корылма, бина эшчәнлеген 

башкарганда индивидуаль эшкуар тарафыннан файдаланылучы документлар белән кулланыла торган 

юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан кулланыла торган җайланмалар, мондый объектлар, 

транспорт чаралары һәм алар тарафыннан йөк ташыла торган йөкләр. 

6.1.6. Муниципаль контроль органнары юридик затны, шәхси эшкуарны, экспертларны, тикшерү 

үткәрелә торган шәхси эшкуар белән граждан-хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаган һәм 

тикшерелүче затлар булмаган эксперт оешмаларын (бер өлеше 2009 елның 27 декабрендәге 365-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән өстәмә рәвештә 2010 елның 1 гыйнварыннан кертелә) күчмә тикшерүне 

үткәрүгә җәлеп итә. 

6.1.7. Планлы яки планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү мөмкин булмаган очракта, шәхси эшмәкәр, 

аның вәкаләтле вәкиле, юридик затның җитәкчесе яисә башка вазыйфаи затының булмавы сәбәпле яисә 

юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлегенең фактта башкарылмавына бәйле рәвештә яисә индивидуаль 

эшкуар, аның вәкаләтле вәкиле, җитәкче яисә юридик затның башка вазыйфаи заты, тикшерү уздыру 

мөмкин булмаган башка гамәлләр (гамәл кылмау) белән бәйле рәвештә, муниципаль контроль органының 

вазыйфаи заты тиешле тикшерү уздыру мөмкин булмавы турында акт төзи. Бу очракта муниципаль 

контроль органы тиешле тикшерүне уздыруның мөмкин булмавы турында акт төзелгән көннән соң өч ай 

эчендә планлы тикшерү еллык планга кертмичә, мондый юридик затка, планлы яки планнан тыш күчмә 

тикшерүне үткәрү турында Карар кабул итәргә хокуклы. 

 

7. Планлы (рейд) тикшерүләр 

 

7.1. Аерым саклана торган табигый территорияләрне, урман кишәрлекләрен, аучылык биләмәләрен, 

җир кишәрлекләрен, сулыклар акваторияләрен, эчке диңгез суларын, территориаль диңгез, континенталь 

шельф районнарын һәм Россия Федерациясенең махсус икътисади зонасын, аттракционнарны, транспорт 

чараларын (эчке су юлларында һәм портлар акваторияләрендә, эчке диңгез суларында, территориаль 

диңгездә, Россия Федерациясенең махсус икътисадый зонасында, автомобиль һәм шәһәр җир өсте электр 

транспортын, үзйөрешле машиналарны һәм башка төр техникаларның, тимер юл транспортының күчмә 

составын тикшерү, тикшерү (рейд) аларны эксплуатацияләү барышында муниципаль контроль 

органнарының вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан үз компетенциясе чикләрендә планлы (рейд) 

биремнәр нигезендә үткәрелә. Мондый биремнәрне рәсмиләштерү һәм карап тоту тәртибе һәм план (рейд) 

тикшерүләре, тикшерүләр нәтиҗәләрен рәсмиләштерү тәртибе дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) 

тиешле өлкәләрендә норматив-хокукый җайга салуны гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият 

органнары, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары, шулай ук җирле үзидарә 

органнары тарафыннан билгеләнә. 

7.2. Планлы (рейд) тикшерүләр, мәҗбүри таләпләрне, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән 

таләпләрне бозу очракларын тикшергәндә ачыкланган очракта, дәүләт контроле (күзәтчелеге) 

органнарының, муниципаль контроль органнарының вазыйфаи затлары үз компетенциясе чикләрендә 

мондый бозуларны кисәтү буенча чаралар күрә, шулай ук язма рәвештә дәүләт контроле (күзәтчелеге), 

муниципаль контроль органы җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары) игътибарына юридик затка, индивидуаль 

эшкуарга карата планнан тыш тикшерү билгеләү турында Карар кабул итү өчен ачыкланган хокук бозулар 

турында мәгълүмат җиткерәләр. 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 

статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктында күрсәтелгән. 

7.3. Планлы (рейд) тикшерүләр конкрет юридик затка, шәхси эшмәкәргә карата үткәрелә алмый һәм 

тикшерү үзе чикләнергә тиеш түгел. 

 

8. Тикшерүләрнең бердәм реестры 
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8.1. Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда үткәрелә торган тикшерүләрне исәпкә алуны тәэмин 

итү максатларында (2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 2 

өлешенең 1_1 пункты нигезендә үткәрелә торган планнан тыш тикшерүләрдән тыш, шул исәптән лицензия 

бирү турында гариза биргән лицензия алырга теләүчегә, лицензия гамәлдә булу вакытын озайту турында 

гариза биргән лицензиатка карата), шулай ук аларның нәтиҗәләреннән чыгып тикшерүләрнең бердәм 

реестры төзелә. Тикшерүләрнең бердәм реестры федераль дәүләт мәгълүмат системасы булып тора. 

Тикшерүләрнең бердәм реестры операторы булып Россия Федерациясе Генераль прокуратурасы тора. 

8.2. Тикшерүләрнең бердәм реестрын формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан раслана. Күрсәтелгән Кагыйдәләр белән билгеләнә: 

1) бердәм тикшерүләр реестрын төзү һәм файдалануга тапшыру тәртибенә таләпләр; 

2) тикшерү номеры автомат режимда бирү тәртибе; 

3) тикшерү, аның нәтиҗәләре һәм ачыкланган хокук бозулар нәтиҗәләрен бетерү буенча кабул 

ителгән чаралар турындагы мәгълүматны тикшерүнең Бердәм реестрына кертелгән состав, әлеге 

мәгълүматны әлеге реестрга кертү сроклары һәм тәртибе; 

4) дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына тапшырылырга тиешле мәгълүматны тикшерүнең 

Бердәм реестрына кертелгән мәгълүмат составы, аны бирү тәртибе; 

5) дәүләт контролен (күзәтчелеген), муниципаль контрольне гамәлгә ашыру турында башка 

мәгълүмат составы, ул тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелергә тиеш.  

8.3. Тикшерүләрнең бердәм реестры операторы «Интернет» челтәрендәге махсус сайтта 

тикшерүләрнең бердәм реестрыннан киләсе ачык мәгълүматны урнаштыруны тәэмин итә: 

1) тикшерү исәп номеры; 

2) 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 2 өлешенең 1-

6 һәм 9 пунктларында каралган дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль органы җитәкчесе, 

җитәкчесе урынбасары карамагында яисә боерыгында күрсәтелә торган мәгълүмат;  

3) тикшерү актында күрсәтелә һәм 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 2 өлешенең 1-6 пунктларында каралган мәгълүмат; 

4) тикшерү нәтиҗәләрен күрсәтү (муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне 

һәм таләпләрне бозуны тикшерү барышында ачыкланды микән); 

5) юридик затка, шәхси эшмәкәргә ачыкланган бозуларны бетерү турында һәм (яисә) зыян китерүне 

булдырмау буенча чаралар үткәрү турында күрсәтмәләр бирүне дә кертеп, ачыкланган бозуларны бетерү 

турында һәм административ хокук бозу турындагы эш буенча җитештерүне тәэмин итү чараларын куллану, 

гаепле затларны административ җаваплылыкка тарту, элек бирелгән рөхсәтләрне, лицензияләрне, 

аккредитация аттестатларын, рөхсәт характерына ия бүтән документларны туктатып тору яисә юкка 

чыгару, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне бозу турында 

материаллар җибәрүне кертеп, тикшерү уздырганда ачыкланган хокук бозуларны җирле үзидарә 

органнарына аларның компетенциясе нигезендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының, муниципаль 

контроль органының, аларның вазыйфаи затларының тиешле карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять бирү һәм мондый шикаять бирү нәтиҗәләре турында. 

8.4. Тикшерүләрнең бердәм реестрын алып бару, аңа тиешле мәгълүмат кертү һәм аны ачу Дәүләт 

һәм башка закон тарафыннан саклана торган сер турында Россия Федерациясе законнары таләпләрен 

исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

Закон нигезләмәләре (2014 елның 31 декабрендәге 511-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә) 

тикшерүләргә исәп номерын бирү һәм Тикшерүләр турында мәгълүматны бердәм реестрга кертү өлешендә 

Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары тарафыннан федераль дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда үткәрелә торган тикшерүләргә һәм региональ дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда үткәрелә торган тикшерүләргә карата 2016 елның 1 

июленнән, муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда үткәрелә торган тикшерүләргә карата кулланыла. 

2017 елның 1 гыйнварыннан - 2014 елның 31 декабрендәге 511-ФЗ номерлы Федераль законның 2 

статьясындагы 2 пункты. 

 

9. Муниципаль функция башкарылуын контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

9.1. Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларның хезмәт вазыйфаларын башкаруын контрольдә 

тота, тикшерүләр барышында вазыйфаи затларның үз вәкаләтләрен тиешенчә үтәмәү очракларын исәпкә 

алып бара, тиешле хезмәт тикшерүләре үткәрә һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә мондый 

вазыйфаи затларга карата чаралар күрә.  

9.2. Әлеге регламентның үтәлешен контрольдә тоту муниципаль контроль органы Рәисе тарафыннан 

башкарыла. 

9.3. Муниципаль контроль органының вазыйфаи затлары тарафыннан карарлар кабул итү әлеге 

регламент нигезендә муниципаль контрольне үтәү буенча гамәлләр срокларын, эзлеклелеген агымдагы 

контрольдә тоту муниципаль контроль органының вәкаләтле хезмәткәрләре тарафыннан гамәлгә ашырыла.  
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9.4. Муниципаль функция башкарылуын агымдагы контрольдә тотарга вәкаләтле муниципаль 

контроль органы хезмәткәрләре исемлеге, әлеге контрольне гамәлгә ашыру тәртибе һәм вакытлылыгы 

муниципаль контроль органы актлары белән билгеләнә. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль контроль органы хезмәткәрләренең вәкаләтләре хезмәткәрләрнең вазыйфаи 

инструкцияләрендә билгеләнә. 

9.5. Муниципаль функцияләрне муниципаль контроль органы тарафыннан тулысынча һәм сыйфатлы 

башкарылу контроле үз эченә планлы һәм планнан тыш тикшерүләр үткәрү, тикшерелә торган затларның 

хокукларын бозуларны ачыклау һәм бетерү, муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының 

гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаятьләре булган карарларны карау, кабул итү һәм кызыксынган затларның 

мөрәҗәгатьләренә җаваплар әзерләү керә. 

Тикшерүләр муниципаль контроль органы җитәкчесе боерыгы (күрсәтмәсе) нигезендә үткәрелә. 

Тикшерү нәтиҗәләре акт рәвешендә рәсмиләштерелә, анда муниципаль функцияне үтәгәндә 

җитешсезлекләр булмау яисә ачыкланган җитешсезлекләр һәм аларны бетерү буенча тәкъдимнәр теркәлә. 

9.6.  Планлы тикшерүләр муниципаль функцияне үтәү тулылыгы һәм сыйфаты буенча агымдагы елга 

муниципаль контроль органын тикшерүнең еллык планы нигезендә үткәрелә. Планлы тикшерүләр 

муниципаль функцияне үтәү компетенциясенә кергән муниципаль контроль органы җитәкчесе тарафыннан 

күрсәтелгән планга кертелә. 

9.7. Планнан тыш тикшерүләр муниципаль функцияне гамәлгә ашыру барышында кабул ителгән яки 

гамәлгә ашырылган муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының карарларына яки гамәлләренә 

(гамәл кылмау) гражданнарның шикаятьләре (дәгъвалары) нигезендә үткәрелә. 

9.8. Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча муниципаль функцияне үтәгәндә муниципаль 

контроль органының вазыйфаи затлары тарафыннан җибәрелгән хокук бозулар ачыкланган очракта, гаепле 

затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылыкка тартыла һәм ачыкланган бозуларны бетерү 

буенча чаралар күрелә.  

9.9. Муниципаль контроль органының муниципаль функцияне үтәү өчен җаваплы вазыйфаи затлары 

муниципаль функцияне үтәү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла торган) карар һәм гамәлләр 

өчен җаваплы. 

Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының җаваплылыгы аларның вазыйфаи 

инструкцияләрендә Россия Федерациясе законнары таләпләре нигезендә беркетелә. 

9.10. Муниципаль функциянең гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан 

башкарылуын контрольдә тоту муниципаль контроль органының рәсми сайтында электрон формада 

теркәлә торган муниципаль контроль нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашырыла ала. 

 

10. Буа муниципаль районы җирле үзидарә органнары Буа муниципаль районы чикләрендә урнашкан 

җир мөнәсәбәтләре объектларына карата муниципаль җир контролен гамәлгә ашыра. 

 

10.1. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның 

вәкаләтле вәкиле, башка кызыксынган затлар (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр) муниципаль функцияләрне 

үтәү барышында муниципаль контроль органы, аның вазыйфаи затлары, Россия Федерациясе законнары 

нигезендә тикшерү уздырган вакытта юридик зат, индивидуаль эшкуар хокукларын бозуга китергән 

гамәлләр (гамәл кылмау) һәм карарларга судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү хокукына ия. 

10.2. Муниципаль контроль органы, аның вазыйфаи затлары гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка 

кадәр (судтан тыш) шикаять бирү предметы муниципаль функцияләрне үтәү барышында кабул ителгән 

яисә гамәлгә ашырылган муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының карарлары яисә гамәлләре 

(гамәл кылмау) булып тора. 

10.3. Муниципаль контроль органына яисә вазыйфаи затка аларның компетенциясе нигезендә кергән 

шикаять мәҗбүри карап тикшерелергә тиеш. Судка кадәр (судтан тыш) тикшерүдән баш тарту өчен нигез 

юк. 

10.4. Шикаятькә җавап түбәндәге очракларда бирелми: 

әгәр язма шикаятьтә шикаять җибәргән мөрәҗәгать итүченең фамилиясе (юридик затның исеме, 

шәхси эшмәкәр фамилиясе) күрсәтелмәсә, җавап җибәрелергә тиешле почта адресы (әгәр күрсәтелгән 

шикаятьтә хокукка каршы гамәлләр кылына яки камил итеп алына торган, шулай ук шикаятьне әзерли 

торган, кылган яисә кылган зат турында белешмәләр бар икән, шикаять дәүләт органына җибәрелергә 

тиеш); 

«- әгәр язма шикаятьтә әдәпсез яисә мыскыллы сүзләр, муниципаль контроль органының вәкаләтле 

затының, шулай ук аның гаилә әгъзаларының тормышына, сәламәтлегенә һәм милкенә янаулар бар икән 

(җирле үзидарә органы яисә вәкаләтле зат мөрәҗәгатьне анда куелган сорауларның асылы буенча җавапсыз 

калдырырга һәм мөрәҗәгать җибәргән гражданинга хокуктан законсыз файдалану ярамавы турында хәбәр 

итәргә хокуклы)»;  

әгәр язма шикаять тексты укуга (күрсәтелгән шикаять шулай ук дәүләт органына, җирле үзидарә 

органына яисә вазыйфаи затка алар компетенциясенә туры китереп карауга җибәрелә алмый) бирелсә, бу 

хакта шикаять теркәлгән көннән җиде көн эчендә шикаять җибәргән мөрәҗәгать итүчегә, әгәр аның 
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фамилиясе (юридик затның исеме, шәхси эшмәкәр фамилиясе), почта адресы укырга тапшырыла, дип хәбәр 

ителә; 

әгәр мөрәҗәгать итүченең шикаятендә элек җибәрелгән шикаятьләр белән бәйле рәвештә аңа берничә 

тапкыр язмача җаваплар бирелгән мәсьәлә булса һәм шул ук вакытта шикаятьтә яңа дәлилләр яисә хәлләр 

күрсәтелмәсә (күрсәтелгән Шикаять һәм элек җибәрелгән шикаятьләрнең бер үк дәүләт органына, җирле 

үзидарә органына яисә бер үк вазыйфаи затка (шикаять җибәргән мөрәҗәгать итүче мөрәҗәгать итүчегә 

язуны туктатырга карар турында хәбәр ителә)); 

әгәр шикаятьтә куелган мәсьәләнең асылы буенча җавап дәүләт яки Федераль закон тарафыннан 

саклана торган башка серне тәшкил итүче белешмәләрне белдермичә бирелә алмый икән (шикаять 

җибәргән мөрәҗәгать итүчегә, күрсәтелгән мәгълүматларны фаш итүгә юл куелмауга бәйле рәвештә, 

куелган мәсьәләнең асылы буенча җавап бирергә мөмкин булмавы турында хәбәр ителә). 

10.5. Муниципаль контроль органының, аның вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

судка кадәр шикаять бирү процедурасын башлау өчен нигез булып шәхсән муниципаль контроль органына 

мөрәҗәгать итүчедән (мөрәҗәгать итүченең вәкаләтле вәкиленнән) яисә почта аша җибәрү, «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, шул исәптән Буа муниципаль районының рәсми сайтыннан, 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталыннан файдаланып электрон 

документтан шикаять алу тора. 

10.6. Юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәкле мәгълүмат һәм 

документлар алырга хокуклы. Мондый төрдәге мәгълүмат һәм документлар алу өчен юридик затлар, шәхси 

эшмәкәрләр муниципаль контроль органы адресына язма рәвештә тиешле запрос җибәрергә тиеш. Җитәкче, 

җаваплы башкаручылар соратып алына торган белешмәләр һәм документлар соратып алынган көннән соң 

утыз календарь көн эчендә бирергә тиеш. 

10.7. Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаять муниципаль контроль органы Рәисенә җибәрелергә мөмкин. Муниципаль контроль органы һәм 

муниципаль контроль органы Рәисе карарларына карата шикаять Буа муниципаль районы Башкарма 

комитетына җибәрелергә мөмкин. 

10.8. Муниципаль контроль органына яисә муниципаль контроль органының вазыйфаи затына 

аларның компетенцияләре нигезендә кергән шикаять аны теркәлгән көннән алып 30 календарь көн эчендә 

каралмый. 

Җирле үзидарә органы яисә шикаятьне карый торган җирле үзидарә органы яисә вазыйфаи зат 

гарызнамәсе буенча билгеләнгән тәртиптә җибәрелгән вазыйфаи зат шикаятьне карау өчен кирәкле 

документларны һәм материалларны, дәүләт яисә федераль закон тарафыннан саклана торган башка серне 

тәшкил итүче документлардан һәм материаллардан тыш, шикаятьне карау өчен кирәкле документларны 

һәм материалларны тапшырырга тиеш. 

Аерым очракларда, шулай ук әлеге пунктта күрсәтелгән запрос җибәрелгән очракта, вазыйфаи зат, йә 

вәкаләтле зат шикаятьне карау срогын 30 календарь көннән дә артмаска хокуклы, мөрәҗәгать итүченең аны 

карау срогын озайту турында хәбәр итеп, шикаять җибәргән мөрәҗәгать итүчегә аны карау срогын озайту 

турында хәбәр итте. 

10.9. Судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү нәтиҗәләре булып торалар: 

1) муниципаль функцияне үтәү барышында кабул ителгән (гамәлгә ашырыла торган) гамәлләр (гамәл 

кылмау) һәм карарларга судка кадәр (судтан тыш) шикаятьне канәгатьләндерү, ә атап әйткәндә: 

хезмәт вазыйфаларын тиешенчә башкармау фактларын ачыклаганда җаваплы башкаручыга (җаваплы 

башкаручыларга) карата Россия Федерациясе законнары нигезендә чаралар кабул итү; 

Россия федерациясенең җаваплы башкаручыларына карата гаепле затларга карата кабул ителгән 

чаралар турында, мондый чаралар кабул ителгән көннән өч көн эчендә юридик затның, шәхси эшмәкәрнең 

язма формасында хәбәрнамә; 

2) Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру барышында кабул ителгән (гамәл кылмау) һәм кабул 

ителгән (гамәлгә ашырыла торган) карарларга судка кадәр (судтан тыш) шикаятьне юридик затның, 

мондый карарны мотивлаштырылган нигезләп индивидуаль эшкуарның язма формасында белдерү юлы 

белән калдырмау. 

«Дәүләт органына, җирле үзидарә органына яисә вазифаи затка электрон документ рәвешендә килгән 

мөрәҗәгатькә җавап мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән электрон почта адресына электрон документ формасында 

һәм дәүләт органына, җирле үзидарә органына яисә вазифаи затка язмача килгән мөрәҗәгатькә җавап 

мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән почта адресына язмача җибәрелә. Моннан тыш, дәүләт органына, җирле үзидарә 

органына яисә вазифаи затка билгесез затлар даирәсенең мәнфәгатьләренә кагылышлы тәкъдим, гариза яки 

шикаятьне үз эченә алган мөрәҗәгатькә, аерым алганда, билгесез затлар даирәсенә карата чыгарылган суд 

карарына шикаять бирелгән мөрәҗәгатькә, җавап, шул исәптән суд карарына шикаять бирү тәртибен 

аңлатып, әлеге Федераль законның 6 статьясындагы 2 өлеше таләпләрен үтәп, дәүләт органы яисә җирле 

үзидарә органының "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырылырга мөмкин»; 

10.10. Муниципаль контроль органы шикаятьне карау өчен кирәкле беренчел документларны, шул 

исәптән электрон формада, мөрәҗәгать итүченең муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының 

хокуксыз гамәлләрен раслаучы документларын соратып алырга хокуклы. 
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10.11. Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының Россия Федерациясе законнарында 

билгеләнгән тәртиптә хокуксыз дип танылган гамәлләре (гамәл кылмау) нәтиҗәсендә юридик затларга, 

индивидуаль эшкуарларга китерелгән зыян Россия Федерациясе законнары нигезендә муниципаль бюджет 

акчалары исәбеннән кире кайтарылырга тиеш. 

10.12. Шикаятьне карау нәтиҗәләре судта, федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә шикаять 

бирелергә мөмкин. 
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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы   

Башкарма комитетының  

2019 елның 19 апрель  195/ИК-п  номерлы расланган 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы  

территориясендә җирләрне файдалануга муниципаль  

җир контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр  

үткәрүнең административ регламентына 1 нче кушымта 

 

 

 

 

 

Буа муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы 

БОЕРЫК (БОЕРЫК) 

план буенча (планнан тыш) тикшерү нәтиҗәләре турында дәүләт хакимияте органнарына карата, 

җирле үзидарә органнары, юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданин 

 

“  ”    г. №  

1. Тикшерү үткәрү карата   

 

 

 

 

(дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, юридик зат исеме, гражданинның фамилиясе, 

исеме, атасының исеме, шәхси эшмәкәрнең исеме) 

 

2. Урнашу урыны:   

 

 

 

 

(дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, юридик затлар (аларның филиаллары, 

вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) яки гражданинның яшәү урыны,  шәхси 

эшмәкәр үз эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыны(а)) 

 

3. Тикшерү үткәрүгә вәкаләтле зат итеп(ми) билгеләргә:   

 

 

 

 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), вазыйфаи затның (вазыйфаи 

затларның), тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вәкилнең(ГТХ) вазыйфасы) 

 

4. Экспертлар, эксперт оешмалары вәкилләрен түбәндәге затларны тикшерүне үткәрүгә җәлеп 

итәргә:   

 

 

 

 

(соңгысы – булган очракта), тикшерү үткәрүгә җәлеп ителгән экспертларның вазифалары һәм 

(яки) эксперт оешмасы исеме, аккредитация турында таныклык реквизитлары һәм аккредитация 

турында таныклык биргән аккредитация буенча орган исеме күрсәтелгән) 

 

5. Кую, дип: 

әлеге тикшерү максаты белән үткәрелә:   
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Үткәрелә торган тикшерүнең максатларын билгеләгәндә түбәндәге мәгълүмат күрсәтелә: 

а) планлы тикшерү үткәрелгән очракта: 

- сылтама өчен расланган еллык планы тикшерү үткәрү; 

б) планнан тыш күчмә тикшерү үткәрелгән очракта: 

- алдан бирелгән тикшерү затына ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмә реквизитлары, 

аны үтәү вакыты чыккан; 

– гражданнарның, юридик затларның, шәхси эшкуарларның дәүләт контроле (күзәтчелеге) 

органнарына кергән мөрәҗәгать һәм гаризалары реквизитлары, муниципаль контроль органнары; 

– Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте йөкләмәләре нигезендә 

чыгарылган дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе боерыгы (боерыклары) 

реквизитлары; 

– законнарның үтәлешенә күзәтчелек кысаларында планнан тыш тикшерү үткәрү турында 

прокурор таләпләре реквизитлары һәм материаллар һәм мөрәҗәгатьләр таләп ителә торган 

реквизитлар; 

в) прокуратура органнары тарафыннан килештерелергә тиешле планнан тыш күчмә тикшерү 

үткәрелгән очракта, әмма кичектергесез чаралар кабул итү максатларында зыян китерүгә яисә 

тикшерелә торган таләпләрне бозуга бәйле рәвештә, әгәр мондый зыян китерү яисә таләпләрне 

бозу турыдан-туры аны кылган вакытта ачыкланса, кичекмәстән башкарылырга тиеш: 

- закон бозган вазыйфаи зат тарафыннан бирелгән документның (рапорт, доклад язмалары һәм 

башкалар) күчермәләре реквизитлары; 

әлеге тикшерүнең бурычлары булып тора:   

 

 

 

 

 

6. Әлеге тикшерү предметы булып тора (билгеләп үтәргә кирәкле): 

муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне яки таләпләрне үтәү; 

эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында белдерүдә булган 

белешмәләрнең мәҗбүри таләпләргә туры килүе; 

дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары күрсәтмәләрен 

үтәү; 

чаралар үткәрү: 

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

мохиткә зыян китерүне булдырмау буенча; 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү буенча; 

дәүләт иминлеген тәэмин итү буенча; 

мондый зыянның нәтиҗәләрен бетерү буенча. 

7. Тикшерү үткәрү вакыты:   

 

Тикшерү үткәрүгә керешергә 

с “  ”  20  г. 

Тикшерү тәмамлау соңрак түгел 

“  ”  20  

г. 

 

тикшерү үткәрүнең хокукый нигезләре; 

   

 

 

 



25 

 

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые 

являются 

предметом проверки) 

9. Тикшерү барышында тикшерү үткәрү максатларына һәм бурычларына ирешү өчен кирәкле 

контроль буенча түбәндәге чаралар үткәрергә:   

 

 

 

10. Дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру, Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

буенча административ регламентлар исемлеге (алар булганда)):   

 

 

 

(аларны кабул итү атамаларын, номерларын һәм даталарын күрсәтеп) 

11. Юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан бирелгән документлар исемлеге тикшерүне үткәрү 

максатларына һәм бурычларына ирешү өчен кирәк: 
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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы   

Башкарма комитетының  

2019 елның 19 апрель  195/ИК-п  номерлы расланган 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы  

территориясендә җирләрне файдалануга муниципаль  

җир контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр  

үткәрүнең административ регламентына 2 нче кушымта 

 

 

 Прокуратурага 

__________________________________  

(прокуратура органы атамасы) 

__________________________________ 

алдыннан   

__________________________________ 

(дәүләт контроле органы атамасы 

__________________________________ 

 (күзәтчелек), муниципаль контроль 

күрсәтеп, юридик адресны күрсәтеп) 

 

 

ГАРИЗА 

дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы, муниципаль контроль органы белән дәүләт хакимияте 

органы, җирле үзидарә органы, юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданга планнан тыш күчмә 

тикшерү үткәрү прокуратура органы белән килештерү хакында 

 

1. "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 статьясы нигезендә (Россия Федерациясе 

законнары җыентыгы, 2008, № 52, 6249) карата планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүгә рөхсәт 

сорыйбыз   

 

 

 

 

 

 

(юридик затның даими эшләүче башкарма органы атамасы, адресы (урнашу урыны), юридик 

затның дәүләт теркәвенә алу турында Дәүләт теркәү номеры/фамилиясе, исеме һәм (булган 

очракта) атасының исеме, шәхси эшмәкәрнең яшәү урыны, шәхси эшкуарны дәүләт теркәвенә алу 

турында язуның Дәүләт теркәү номеры, салым түләүченең идентификация номеры) 

эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыручы түбәндәге адрес буенча:   

 

 

 

 

 

 

 

2. Тикшерү үткәрү нигезе: 
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(“дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси 

эшкуарларның хокукларын яклау турында " 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезләмәләренә сылтама) 

һәм муниципаль контроль”) 

3. Тикшерү уздыра башлау датасы: 

“  ”  20  

года 

 

4. Тикшерү уздыра башлау вакыты: 

“  ”  20  

года 

 

(“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 12 өлеше тикшерүне 

үткәрүгә нигез булган очракта күрсәтелә”) 

Кушымта:   

 

 

 

 

(планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турында муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче 

урынбасары боерыгының яки боерыгының күчермәсе. Планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез 

булган белешмәләр булган документлар) 

     

(вазыйфаи затның исеме)  (имза)  (фамилия, имя, отчество 

(в случае, если имеется)) 

Мөһер урыны 

 

Документны төзү датасы һәм вакыты:   
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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы   

Башкарма комитетының  

2019 елның 19 апрель  195/ИК-п  номерлы расланган 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы  

территориясендә җирләрне файдалануга муниципаль  

җир контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр  

үткәрүнең административ регламентына 3 нче кушымта 

 

 

Буа муниципаль берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы 

(дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы яисә муниципаль контроль органы атамасы) 

 муниципаль районы 

 

 “  ”  20  г. 

(акт төзү урыны)  (акт төзү датасы) 

 

(акт төзү вакыты) 

 

ТИКШЕРҮ АКТЫ 

дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, юридик зат, шәхси эшкуар, граждан тарафыннан 

муниципаль контроль органы тарафыннан билгеләнә. 

№  

Адрес буенча/адреслар:   

(тикшерү үткәрү урыны) 

Нигезендә:   

 

 

(реквизитлар күрсәтелгән документ төре (номер, дата)) 

үткәрелде  тикшерү барышында ветеринария-санитария кагыйдәләре бозылуы ачыкланмады.: 

(планлы/планнан тыш, документарная/күчмә) 

 

(дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, юридик зат исеме, шәхси эшмәкәрнең, 

гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

Тикшерү үткәрү датасы һәм вакыты: 

“  ”  20  г. с  

сәга

ть.  

мин. 

кадәр  

сәга

ть.  мин. Дәвамлылык  

 

“  ”  20  г. с  

сәга

ть.  

мин. 

кадәр  

сәга

ть.  мин. Дәвамлылык  

Гомуми озынлыгы тикшерү:   

(эш көннәре/сәгать) 

Акт төзелде:   

 

 

(муниципаль контроль органы атамасы) 

Боерык күчермәсе/тикшерү үткәрү турында боерык белән танышканнар(е): (күчмә тикшерү 

уздырганда тутырыла) 

 

 

 

(фамилия, инициаллар, имза, дата, вакыт) 

Тикшерү үткәрүне килештерү турында прокурор карарының датасы һәм номеры (аның 

урынбасары) : 
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(прокуратура органнары белән тикшерү килештерү зарур булган очракта тутырыла) 

Тикшерү уздырган зат(а):   

 

 

 

 

тикшерү уздырган вазыйфаи затның (вазыйфаи затларның), вазыйфа (аларның фамилиясен, 

исемен, атасының исемен(соңгысы – булган очракта), тикшерү барышында катнашуга җәлеп 

ителгән очракта, эксперт оешмаларның фамилияләре, исемнәре, атасының исеме (соңгысы – 

булган очракта), экспертлар вазыйфасы һәм/яки эксперт оешмаларының исемнәре күрсәтелә, 

аккредитация турында таныклык бирелгән аккредитация турында таныклык реквизитлары һәм 

аккредитация буенча орган атамасы күрсәтелгән) 

Тикшерү барышында катнаштылар:   

 

 

 

 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), җитәкче вазыйфасы, башка 

вазыйфаи зат (вазыйфаи затлар) яки дәүләт хакимияте органы вәкаләтле вәкиле, җирле үзидарә 

органы, юридик зат, шәхси эшмәкәрнең, гражданның вәкаләтле вәкиле, тикшерү буенча чаралар 

үткәргәндә катнашкан граждан вазыйфасы (соңгысы-булган очракта)) 

Тикшерү барышында: 

муниципаль хокукый актлар (норматив) хокукый актлар нигезләмәләрен (норматив) күрсәтеп, 

мәҗбүри таләпләрне яки таләпләрне бозу очраклары ачыкланды): 

 

 

 

(хокук бозу характерын күрсәтеп; хокук бозуларга юл куйган затлар) 

эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында белдерүдә булган 

мәгълүматларның мәҗбүри таләпләргә (норматив) хокукый актлар нигезләмәләрен күрсәтеп) туры 

килмәве ачыкланды):   

 

 

 

 

 

дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары күрсәтмәләренең 

үтәлмәве фактлары ачыкланды (бирелгән күрсәтмәләрнең реквизитларын күрсәтеп): 

 

 

 

 

хокук бозулар ачыкланмады   

 

 

 

Дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, юридик зат, шәхси эшмәкәр, граждан 

тарафыннан үткәрелә торган тикшерүләрне исәпкә алу журналына язылу муниципаль контроль 

органнары тарафыннан кертелгән (күчмә тикшерү уздырганда тутырыла)): 

   

(тикшерүчегә имза сал)  (вәкаләтле вәкил юридик зат, шәхси эшмәкәр, аның 

вәкаләтле вәкиле имзасы) 
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Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары уздыра торган юридик 

зат, шәхси эшмәкәрне тикшерүне исәпкә алу журналы юк( күчмә тикшерү уздырганда тутырыла)): 

   

(тикшерүчегә имза сал)  (вәкаләтле дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы, юридик зат, шәхси эшмәкәр, граждан, аның 

вәкаләтле вәкиле имзасы) 

Актка теркәлә торган документлар:   

 

 

 

Тикшерү уздырган затларның имзалары:   

 

 

 

Тикшерү акты белән танышкан(а), актның барлык кушымталар белән күчермәсен алган (а)): 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 

или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

его уполномоченного представителя) 

 

“  ”  20  

г. 

 

 

(имза) 

Тикшерү акты белән танышудан баш тарту турында тамга:   

(тикшерү уздырган вәкаләтле вазыйфаи затның (затларның) имзасы) 
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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы   

Башкарма комитетының  

2019 елның 19 апрель  195/ИК-п  номерлы расланган 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы  

территориясендә җирләрне файдалануга муниципаль  

җир контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр  

үткәрүнең административ регламентына 4 нче кушымта 

 

 

Буа муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы 

 (муниципаль контроль органы атамасы) 

 

Күрсәтмә “  ”  20  

г. 

 

дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә органнарына, юридик зат, шәхси эшмәкәргә, 

гражданга карата планлы (планнан тыш) тикшерүне гамәлгә ашырганда бозуларны бетерү 

турында 

Тикшерү барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым алганда: 

 

от “  ”  20  г.  

 

(Муниципаль контроль органы вазыйфаи затының Ф. И. вазыйфаларын башкаручы, вазифа), 

 

кем һәм кайчан бирелде) 

БОЕРУ 

____________________________________________________________________________ 

(дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, юридик зат исеме, шәхси эшмәкәрнең 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, аңа күрсәтмә бирелә торган исеме) 

№ 

п/п 

Күрсәтмәнең эчтәлеге Үтәлеш вакыты Күрсәтмә чыгару нигезе 

(норматив хокукый актка 

сылтамалар) 

 2 3 4 

    

    

    

    

Күрсәтмә законда билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелергә мөмкин. 

Шикаять бирү әлеге күрсәтмәнең үтәлешен туктатмый. 

Әлеге күрсәтмәнең пунктларын үтәү турындагы мәгълүматны Буа муниципаль районының Мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре палатасына тиешле күрсәтмәнең үтәлү вакыты чыкканнан соң бер көннән 

дә соңга калмыйча җибәрергә кирәк. 

Вазыйфаи затның имзасы һәм расшифровка: 

   

(имза)  (Ф.И.Ә.и.) 

Күрсәтмә алынды: 

   

(имза)  (Дәүләт хакимияте органы, җирле 

үзидарә органы җитәкчесе яисә 

вәкаләтле зат вазыйфаларын 

башкаручы, юридик затның 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

әтисенең исеме) 

 

“  ”  20  

г. 

 

   (дата)    
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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы   

Башкарма комитетының  

2019 елның 19 апрель  195/ИК-п  номерлы расланган 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы  

территориясендә җирләрне файдалануга муниципаль  

җир контролен гамәлгә ашырганда тикшерүләр  

үткәрүнең административ регламентына 5 нче кушымта 

 

 

Журнал 

дәүләт хакимияте органын, җирле үзидарә органнарын, юридик затларны, шәхси эшкуарны 

муниципаль контроль органнары үткәрә торган тикшерүләрне исәпкә алу 

__________________________________ 

(журналны алып бара башлау датасы) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(тулы һәм (булган очракта) кыскартылган исеме, шул исәптән дәүләт хакимияте органының, 

җирле үзидарә органының, юридик затның шәхси эшмәкәрнең, гражданның фамилиясе, исеме, 

атасының исеме, атасының исеме) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(дәүләт хакимиятенең даими эшләүче башкарма органы, җирле үзидарә органы, юридик зат 

адресы (урнашу урыны) /шәхси эшмәкәр, гражданинның яшәү урыны) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(юридик затның/шәхси эшмәкәрнең дәүләт теркәве турында Дәүләт теркәү номеры, салым 

түләүченең идентификация номеры (шәхси эшмәкәр өчен); реестр язуның номеры һәм 

мәгълүматларны кече һәм урта эшкуарлык субъектлары реестрына кертү датасы (кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен))) 

 

Җаваплы зат: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(тикшерүләрне исәпкә алу журналын алып бару өчен җаваплы зат (зат) вазыйфасы, исеме, 

атасының исеме (булган очракта)) 

 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы җитәкчесе, юридик зат, шәхси эшмәкәр, граждан) 

 

Имза: _______________________________________________________________________________ 

                                                           Мөһер урыны 

 

Үткәрелә торган Тикшерүләр турында белешмәләр 

1 тикшерүне үткәрә башлау һәм төгәлләү датасы. 

  

 

2 Тикшерү уздыруның гомуми вакыты (сәгатьләрдә)  

 

3 Муниципаль контроль органы атамасы  

4 

 

Тикшерү үткәрү турында боерык яки карарның датасы 

һәм номеры   

 

5 Тикшерү максаты, бурычлары һәм предметы  
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6 Планлы яки планнан тыш тикшерү төре): планлы 

тикшерү өчен-тикшерүләр үткәрүнең еллык планына 

сылтама; планнан тыш-тикшерү үткәрүне килештерү 

турында прокурор карарының датасы һәм номеры 

 

7 Тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән актның датасы һәм 

номеры, аны дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы, юридик зат, шәхси эшмәкәр, гражданинга 

тапшыру датасы 

 

8 Ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозулар (норматив 

хокукый актның нигезләмәгә сылтама белән ачыкланган 

хокук бозу очраклары күрсәтелә, аның тарафыннан аның 

затына юл куйган бозылган таләп билгеләнгән) 

 

9 Бирелгән боерыкның датасы, номеры һәм эчтәлеге 

ачыкланган бозуларны бетерү турында 

 

10 Тикшерү үткәрә торган вазифаи затның (вазыйфаи 

затларның) фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

вазыйфасы        

 

11 Тикшерү үткәрүгә җәлеп ителгән экспертларның, 

эксперт оешмаларының вәкилләренең фамилиясе, исеме, 

атасының исеме (булган очракта)              

 

12 Тикшерү уздырган вазифаи затның (затларның) имзасы     
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2 нче кушымта карар  

Башкарма комитет җитәкчесе 

Буа муниципаль районы 

нче«___» _________ 2019 ел. № _____ 

 

Тикшерү листы  

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә җирләрне файдалануга 

муниципаль җир контролен гамәлгә ашырганда планлы тикшерү сораулары исемлеге 

(контроль сораулар исемлеге)  

 

____________________________________________________________________________________ 

(муниципаль контроль органы атамасы) 

карата _____________________________________________________________________________      

(муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары тарафыннан тикшерү үткәрү 

турында күрсәтмәләр реквизитлары) 

____________________________________________________________________________________    

(тикшерүнең исәп номеры һәм тикшерүләрнең бердәм реестрында тикшерү исәп номерын бирү 

датасы) 

____________________________________________________________________________________  

(планлы тикшерү үткәрә торган вазыйфаи затның вазыйфасы, фамилиясе һәм инициаллары) 

____________________________________________________________________________________  

(юридик затның исеме, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) индивидуаль исеме 

эшмәкәр) 

____________________________________________________________________________________  

(юридик зат/шәхси эшмәкәр эшчәнлегенең төре, җитештерү объекты, тибы, характеристика, риск 

категориясе, куркынычлылык классы) 

____________________________________________________________________________________ 

тикшерү кәгазен тутырганда һәм (яки) юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан кулланылучы 

җитештерү объектларына күрсәтмә (тикшерү үткәрү урыны) 

(әгәр бу муниципаль контроль төрен оештыру һәм үткәрү тәртибе каралган булса, планлы 

тикшерүнең мәҗбүри таләпләре, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләр белән 

чикләүгә күрсәтмә) 

 

        т/б 

№  

Эш*  Мәҗбүри таләпләр билгеләнгән норматив 

хокукый акт реквизитлары  

Җавап 

вариантлары  

   әйе  юк  

1  Җир кишәрлегенә документлар 

булу  

Россия Федерациясе Җир кодексының 25, 26 

статьялары (алга таба - Россия Федерациясе 

Җир кодексы), 2001 елның 21 декабрендәге 

178-ФЗ номерлы Федераль законның 28 

статьясындагы 3 пункты 

      

2  Җир кишәрлеген хокук билгеләү 

документлары нигезендә 

куллану (рөхсәт ителгән 

куллану))  

РФ Җир кодексының 42 статьясы        

3  Закон нигезендә җир 

кишәрлекләрендә билгеләнгән 

межалау, геодезия һәм башка 

махсус билгеләр саклау  

РФ Җир кодексының 42 статьясы        

4  Җирләрне саклау чараларын 

гамәлгә ашыру  

РФ Җир кодексының 42 статьясы        

5  Җир өчен вакытында түләү  РФ Җир кодексының 42 статьясы        

6  Җир кишәрлекләрен үз 

вакытында үзләштерү  

РФ Җир кодексының 42 статьясы        

kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=411735163&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QI0M3
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=411735163&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QI0M3
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=411735163&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QI0M3
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=411735163&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QI0M3
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=411735163&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QI0M3
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7  Җир кишәрлегеннән файдалану 

хокукын алу тәртибен үтәү  

Пункт 2 статьи 22 Земельного кодекса РФ        

8  Җир законнарын бозуларны 

бетерү турында күрсәтмәләр 

үтәлеше  

Пункт 7 статьи 71 Земельного кодекса РФ        

 

* Исемлеккә җирле үзидарә органы компетенциясе чикләрендә өстәмә мәсьәләләр өстәлә ала 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

(исемлектә булган мәсьәләләр буенча аңлатмалар һәм өстәмәләр) 

Тикшерү үткәрүче затка имза сал:  

________________________________________________________________________  

(фамилия, инициаллар) 

 

Юридик зат җитәкчесе имзасы  

(шәхси эшмәкәр):       

________________________________________________________________________  

юридик зат, фамилиясе, исеме, аталык (булганда) 

шәхси эшмәкәр) 

 

 

 

 

kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=411735163&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LQ
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=411735163&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7I0NF

