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Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

территориясендә муниципаль контрольне 

 гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге  

һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре  

исемлеген раслау турында 

 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131 - ФЗ номерлы Федераль законның 6 

статьясындагы 2 өлешенең 1 пункты нигезендә "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 6 статьясындагы 2 өлешенең 1 пункты, Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Уставы белән   КАРАР БИРӘМ: 

1.Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы территориясендә 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре исемлеген раслау турында карарны кушымта нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында( pravo.tatarstan.ru) һәм Интернет мәгълүмати телекоммуникация 

челтәрендәге  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының рәсми 

сайтында бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләргә.   

Район Башлыгы                                               Ф.М. Давлетшин 

 

mailto:cheremshan@tatar.ru


Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башлыгының 

 2019 елның 24 маендагы  

№ 95 карары белән  

расланган. 

Муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге һәм 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре исемлеге 

Күрсәткечнең 

атамасы 

Үлчәү 

берәмл

еге 

Күрсә

ткечл

әрнең 

өзлкл

елеге 

Исәпләү 

формуласы 

Комментарийлар 

(мәгънәнең 

интерпретациясе) 

Муниципаль контрольне 

гамәлгә ашырганда 

профилактик чаралар 

санының алдагы елга артуы 

% Еллык V=А/B х 100% А- агымдагы елда узган елда 

төзекләндерү муниципаль 

кагыйдәләрен бозган өчен 

административ штраф салу 

турында төзелгән беркетмәләр 

саны, Административ хокук 

бозулар турында Татарстан 

Республикасы Кодексының 3 нче 

статьясы). үткәрелгән 

профилактик чараларның саны. 

В- узган елда үткәрелгән 

профилактик чараларның саны. 

Төзекләндерү кагыйдәләрен 

бозганда юридик затлар һәм 

шәхси эшмәкәрләр 

тарафыннан  закон белән 

саклана торган  

кыйммәтләргә, зыян китерү 

очракларының кимүе 

% Еллык V= (A/B – A1/B1) х 100 А- узган елда төзекләндерү 

муниципаль кагыйдәләрен бозган 

өчен административ штраф салу 

турында төзелгән беркетмәләр 

саны, (административ хокук 

бозулар турында Татарстан 

Республикасы Кодексының 3.6 

нче статьясы). 

А1- агымдагы елда 

төзекләндерүнең муниципаль 

кагыйдәләрен бозган өчен 

административ штраф салу 

турында төзелгән 

беркетмәләрнең саны 

(административ хокук бозулар 

турында Татарстан Республикасы 

Кодексының 3.6 нче статьясы); 

В- узган елда үткәрелгән планлы 

рейдлар (системалы мониторинг) 

саны, берәмлек; 

В1- агымдагы елда планлы 

рейдлар (системалы мониторинг) 

саны, берәмлек. 

Муниципаль районда (шәһәр 

округында) контроль 

төрләренең гомуми саныннан 

административ регламентлар 

һәм гамәлгә ашырулар кабул 

ителгән муниципаль контроль 

төрләре өлеше) 

% Квартал 

саен 

V= А/B x 100% А- муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыруның кабул ителгән 

административ регламентлары 

саны; 

В- муниципаль контрольнең 

расланган төрләре. 

 


