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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      29.05.2019                                                                       № 467 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

контроль төрләре исемлеген алып бару 

тәртибе турында 

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

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы,  Федераль закон 2008 

елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы “Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 

муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль 

эшкуарларның хокукларын яклау турында”гы Федераль закон, “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

1. Раслау:  

        Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару 

тәртибе,   1 номерлы кушымта нигезендә;  

Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеге һәм эффектлылыгы 

күрсәткечләре исемлеге,  2 номерлы кушымта нигезендә.  

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга.  

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

         Җитәкче                                                                                Р. М. Заһидуллин  



Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы  

Башкарма комитеты Карарына 1  

номерлы  кушымта 

29.05.2019 № 467 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару 

Тәртибе 

  

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару 

Тәртибе (алга таба - муниципаль контроль төрләре - Тәртип) 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы Федераль закон нигезендә эшләнгән, 2008 елның 

26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы “Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 

муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси 

эшкуарларның хокукларын яклау турында”гы Федераль закон белән Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыру турындагы мәгълүматның ачыклыгын һәм үтемлелеген 

тәэмин итү максатларында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 

исемлеген формалаштыру һәм алып бару процедурасын билгели (алга таба - 

Исемлек). 

 2. Исемлек әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты Карары белән раслана. 

3. Исемлеккә түбәндәге мәгълүматлар кертелә:  

1) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төре исеме;  

2) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органының муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыру буенча 

вәкаләтләре бирелгән исеме, аның урнашу урыны, телефон;  

3) Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

билгели торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы 

муниципаль районының муниципаль норматив хокукый актының атамасы һәм 

реквизитлары;  

4) административ регламентны раслау турында Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының муниципаль норматив хокукый актының атамасы 

һәм реквизитлары. 



 4. Исемлекне Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының икътисад һәм территориаль планлаштыру бүлеге алып бара. 

 5. Исемлеккә үзгәрешләр кертү әлеге Тәртипнең 3 пунктының 4 пунктчасында 

каралган муниципаль норматив хокукый акт кабул ителгәннән яисә аңа үзгәрешләр 

кертелгәннән соң 10 көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

6. Исемлек “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәре аша гомуми 

файдалану өчен ачык булып тора. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

контроль төрләре   исемлеген алып 

бару Тәртибенә Кушымта  

 

(Форма) 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының муниципаль контроль төрләренең һәм җирле үзидарә 

органнарының Исемлеге 

  

N 

т/б 

Муниципаль 

контроль төре 

исеме 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы җирле үзидарә 

органының 

муниципаль 

контроленең тиешле 

төрен гамәлгә ашыру 

буенча вәкаләтләре 

бирелгән исеме 

(урнашу урыны, 

телефон) 

Муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру буенча 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

җирле үзидарә органы 

вәкаләтләрен билгели 

торган Россия 

Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, 

муниципаль норматив 

хокукый актының 

исемнәре һәм 

реквизитлары 

Муниципаль 

контрольнең тиешле 

төрен гамәлгә 

ашыруның 

административ 

регламентын раслау 

турында Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районының 

муниципаль норматив 

хокукый актының 

атамасы һәм 

реквизитлары 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты Карарына 2 

номерлы  кушымта 

 29.05.2019 № 467 

 

Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре исемлеге 

 

Күрсәткечләр: 1. еллык күрсәткеч: муниципаль контрольне узган елга гамәлгә 

ашырганда профилактик чаралар санының үсеше, %. 

V= A/B х 100 % 

А – агымдагы елда үткәрелгән профилактик чаралар саны; 

В – узган елда үткәрелгән профилактик чаралар саны. 

 

2. еллык күрсәткеч: төзекләндерү кагыйдәләрен бозган очракта юридик 

затлар һәм шәхси эшкуарлар закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян 

китерү фактларының кимүе, %; 

V = (A / B –А1 /В1) x 100 

A – узган ел төзекләндерү муниципаль кагыйдәләрен бозган өчен 

административ штраф салу турында төзелгән беркетмәләр саны бербөтен 

(административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексының 3.6 

маддәсе); 

 А1 – агымдагы елда төзекләндерү муниципаль кагыйдәләрен бозган өчен 

административ штраф салу турында төзелгән беркетмәләр саны бербөтен  (6 

административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 6 нчы 

пункты); 

 

B – узган ел үткәрелгән планлы рейдлар саны (системалы мониторинг) бер.; 

  

В1 – агымдагы елда үткәрелгән рейдлар саны (Системалы мониторинг) бер. 

 

3. квартал күрсәткече: муниципаль районда аларны гамәлгә ашыру буенча 

административ регламентлар кабул ителгән муниципаль контроль төрләре өлеше, 

(шәһәр округында) контроль төрләренең гомуми саныннан,%.  

V= A/B х 100 %   

А – муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча кабул ителгән административ 

регламентлар саны;  

В - муниципаль контрольнең расланган төрләре.  


