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КАРАРЫ

2019 елның «29» маеннан N249-292

“Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеген 

бәяләү һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләре исемлеген һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары исемлеген алып бару тәртипләрен раслау турында

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 17.1 статьясы, 
"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 нигезендә (2017 елның 3 июлендәге 277-ФЗ номерлы Федераль закон 
редакциясендә), «2018 ел йомгаклары буенча Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
башкарма органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм аларның эшчәнлеге 
нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимияте органнары тарафыннан дәүләт йөкләмәсен үтәү турында» Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 20 апрелендәге 324 номерлы 
карарының 9 пунктындагы икенче абзацы белән бәйле рәвештә, Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмә муниципаль районы Советы

КАРАР БИРӘ:

1. «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аларны 
гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 
җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару тәртибен (1 нче кушымта) расларга.

2. “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеген бәяләү һәм 
нәтиҗәлелеге тәртибен расларга (2 нче кушымта).

3. «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы " муниципаль 
берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелге һәм нәтиҗәлелеге 
күрсәткечләре исемлеге (3 нче кушымта).

4. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат -  телекоммуникация челтәрендә 
«Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 
ҺН://ргауо.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының 
http://novosheshminsk.tatarstan.ru. рәсми сайтында бастырып чыгарырга (халыкка игълан 
итәргә).

mailto:chishma@tatar.ru
http://novosheshminsk.tatarstan.ru


3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 
муниципаль районы Советының законлылык, хокук тәртибе һәм авыл җирлекләренең 
вәкиллекле органнары белән хезмәттәшлек буенча даими депутат комиссиясенә 
йөкләргә.

Яңа Чишмә
муниципаль районы Башлыгы В.М. Козлов



1 нче кушымта 
Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмә муниципаль районы 
Советы карарына
2019 елның «29» маеннан №49-292

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аларны 
гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару Тәртибе

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аларны 
гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 
җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару Тәртибе (алга таба -  Тәртип) «Татарстан 
Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә муниципаль контрольлекне тормышка ашырганда юридик затларның 
һәм шәхси эшмәкәрләрнең хокукларын саклауны тәэмин итү, Татарстан 
Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 
муниципаль контроль төрләрен башкару турындагы мәгълүматларның ачыклыгын һәм 
үтәкүренмәлелеген тәэмин итү максатларында эшләнде.
1.2. Әлеге тәртип Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм 
аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль 
районы җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару кагыйдәләрен билгели (алга таба 
-  Исемлек).

2. Исемлекне алып бару тәртибе.

2.1. Исемлек «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль 
берәмлеге территориясендә муниципаль контроль төрләрен һәм аларны гамәлгә 
ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органнарын билгели.
2.2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль контроль 
төрләре һәм һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органнары исемлеге 
мәгълүматларның системалаштырылган исемлеген тәшкил итә:
а) Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары 
тарафыннан гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре турында;
б) «Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә 
муниципаль контрольнең тиешле төрләрен гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары исемнәре 
турында;
в) муниципаль контрольнең тиешле төрен җайга салучы Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге җирле үзидарә 
органнарының муниципаль хокукый актлары реквизитлары турында.
2.3. Исемлекне формалаштыру һәм алып бару Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 
муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба район Башкарма комитеты) 
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
2.4. Исемлекне раслау, исемлектә булган мәгълүматларга үзгәрешләр кертү, 
исемлектәге мәгълүматларны төшереп калдыру Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 
муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән рәсмиләштерелә.



2.5. Исемлекне алып бару әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә гамәлгә ашырыла.
2.6. Исемлектә булган мәгълүматларга үзгәрешләр кертү яисә исемлектәге 
белешмәләрне төшереп калдыру өчен нигез булып норматив хокукый акт кабул итү тора.
2.7. Район башкарма комитеты 30 көннән дә соңга калмыйча, район Башкарма 
комитетының тиешле карарын кабул итү юлы белән әлеге Тәртипнең 2.6 пунктында 
күрсәтелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертә.
2.8. Исемлек кәгазь һәм электрон төрләрдә алып барыла. Электрон рәвештә исемлек 
«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 
рәсми сайтында расланганнан соң биш көн эчендә урнаштырылырга тиеш.
Исемлеккә үзгәрешләр кертелгән очракта, аның актуаль редакциясе тиешле үзгәрешләр 
кертелгән көннән алып биш көн эчендә «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 
муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш.



Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмә муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә 
гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 

һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару Тәртибенә
Кушымта

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» 
муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару формасы, 
һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы 
җирле үзидарә органнары исемлеге

№ «Татарстан «Яңа Чишмә Муниципаль контрольнең
п/п Республикасы Яңа муниципаль районы» тиешле төрен җайга салучы

Чишмә муниципаль Россия Федерациясе
муниципаль берәмлеге норматив хокукый актлары,

районы» территориясендә Татарстан Республикасы
муниципаль муниципаль норматив хокукый актлары,
берәмлеге контрольнең тиешле «Татарстан Республикасы

территориясендә төрләрен гамәлгә Яңа Чишмә муниципаль
гамәлгә ашырыла ашыруга вәкаләтле районы» муниципаль

торган Татарстан берәмлеге җирле үзидарә
муниципаль Республикасы Яңа органнарының муниципаль

контроль төрләре Чишмә муниципаль 
районы җирле 

үзидарә органнары

хокукый актлары 
реквизитлары



2 нче Кушымта 
Татарстан Республикасы Яңа 
Чишмә муниципаль районы Советы 
карарына
2019 елның “29” маеннан № 49-292

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеген бәяләү һәм нәтиҗәлелеге

Тәртибе

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеген бәяләү һәм нәтиҗәлелеге 
Тәртибе (алга таба -  Тәртип) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 17 маенда 
кабул ителгән N 934-р карары нигезендә эшләнгән.

2. Тәртип контроль эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү һәм муниципаль контроль 
органы эшенең нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешүне контрольдә тоту кагыйдәләрен 
билгели.

3. Бәяләү системасы үз эченә түбәндәге төшенчәләрне ала:
- "муниципаль контроль нәтиҗәләре" - муниципаль контрольнең иҗтимагый 

әһәмиятле нәтиҗәләренә ирешү дәрәҗәсе;
- "муниципаль контроль нәтиҗәлелеге" - закон тарафыннан саклана торган 

кыйммәтләргә зыян китерү куркынычын, шулай ук гражданнар һәм оешмалар 
эшчәнлегенә тыкшыну дәрәҗәсен бетерү дәрәҗәсе.

4. Контроль эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре төп ("А" 
төркеме) һәм индикатив ("В" төркеме) күрсәткечләрдән тора.

5. "А" төркеме күрсәткечләре муниципаль контроль эшчәнлегенең иҗтимагый 
әһәмиятле нәтиҗәләренә ирешү дәрәҗәсен чагылдыра торган төп күрсәткечләр булып 
тора, алар буенча муниципаль контроль органы тәэмин итәргә тиеш булган максатчан 
билгеләнештәге күрсәткечләр билгеләнә.

6. "В" төркеме күрсәткечләре индикатив күрсәткечләр, контроль эшчәнлекне сан
ягыннан характерлаучы һәм мониторинг, муниципаль контроль органы эшен анализлау 
өчен кулланыла торган күрсәткечләр булып тора.

7. "В" төркеме күрсәткечләре түбәндәге төркемчәләргә бүленәләр: 
- "В. 1."- үткәрелгән чараларның параметрларын характерлаучы индикатив күрсәткечләр;

- "В. 2."- эшкә җәлеп ителгән хезмәт ресурслары күләмен характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр.

8. Күрсәткечләрне билгеләү өчен хисап чоры булып календарь ел тора.
9. Муниципаль контроль органы ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 1 

февраленә кадәр әлеге карарның 2 нче кушымтасында расланган күрсәткечләрнең 
факттагы (ирешелгән) зурлыгын хисаплый һәм бәяли.

10. Күрсәткечләрнең факттагы (ирешелгән) кыйммәтләрен бәяләү күрсәткечләрнең 
максатчан (индикатив) билгеләре белән чагыштыру юлы белән башкарыла.

11. Факттагы (ирешелгән) кыйммәтләрне бәяләү нәтиҗәләре 1дән 5 баллга кадәр 5 
баллы шкала буенча билгеләнә, максатчан күрсәткечләре буенча бирелә:

5 балл - әгәр факттагы күрсәткеч максатчан норматив билгегә тигез булса;
4 балл - әгәр факттагы күрсәткеч белән максатчан күрсәткечнең аермасы 10%тан 

кимрәк булса;
3 балл - әгәр максатчан күрсәткечтән факттагы күрсәткечнең аермасы 10% тан 30% 

ка кадәр булса;
2 балл - әгәр фактик күрсәткечнең максатчан күрсәткечтән тайпылуы 30% тан кимрәк 

булса, ләкин 40% тан артмаса;



1 балл - әгәр фактик күрсәткечнең максатчан 
да күбрәк тәшкил итсә. күрсәткечтән тайпылуы 40% һәм аннан



3 нче Кушымта 
Татарстан Республикасы Яңа 
Чишмә муниципаль районы Советы 
карарына
2019 елның “29” маеннан № 49-292

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы " муниципаль берәмлеге 
территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелге һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре

исемлеге
Күрсә
ткечн
ең
номер
ы
(инде
ксы)

Күрсәткечн 
ең атамасы

Хисапл
ау
форму
ласы

Кыйммәтләр
аңлатмалары

Күрсәткечл
әрнең
максатчан
билгеләре

Күрсәткечнең
билгесен
ачыклаучы
мәгълүматлар
чыганаклары

1 2 3 4 5 6
«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы11 муниципаль берәмлеге 
территориясендә муниципаль торак контроле (алга таба - муниципаль торак контроле))

Төп күрсәткечләр
А Муниципаль торак контроленең әһәмиятле нәтиҗәләренә ирешү дәрәҗәсен 

чагылдыра торган нәтиҗәлелек күрсәткечләре
А.1. Ачыкланган

хокук
бозулар
саны

Бер.

Индикатив күрсәткечләр
В Муниципаль торак контроленең төрле аспектларын характерлый торган 

индикатив күрсәткечләр
В.1. Үткәрелгән чараларның параметрларын характерлый торган индикатив 

күрсәткечләр
В.1.1. Планлы

(рейдлы)
биремнәрн
ең
(тикшерүлә
рнең)
үтәлеше

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) х 
100

Врз - планлы 
(рейдлы) 
биремнәрнең 
(тикшерүләрнең) 
үтәлеше %
РЗф -  рейдлы 
биремнәрнең 
(тикшерүләрнең) 
саны (бер.)
РЗп -
планлаштырылган 
рейдлы 
биремнәрнең 
(тикшерүләрнең) 
саны (бер.)

100% Расланган
планлы
(рейдлы)
биремнәр
(тикшерүләр)

В.1.2. Планнан
тыш
тикшерүлә
рнең
үтәлеше

Ввн = 
(Рф / 
Рп) X 
100

Ввн - Планнан 
тыш
тикшерүләрнең
үтәлеше
Рф - Планнан тыш

100% Яңа Чишмә 
муниципаль 
районы җирле 
үзидарә 
органнарына



тикшерүләрнең кергән хатлар
саны (бер.) һәм
Рп - Планнан тыш 
тикшерүләр

шикаятьләр

үткәрүгә 
гаризалар (бер.)

В.1.3. Нәтиҗәләр Ж х  100 Ж -  шикаятьләр 0%
буенча / Пф саны (бер. )
шикаятьлә П ф -
р бирелгән башкарылган
тикшерүлә тикшерүләр саны
р өлеше (бер.)

В.1.4. Нәтиҗәләр Пн х Пн - гамәлдә түгел 0%
е гамәлдә 100 / дип танылган
түгел дип Пф тикшерүләр саны
танылган (бер.)
тикшерүлә Пф - башкарылган
р өлеше тикшерүләр саны 

(бер.)
В.1.5. Милекче По х По - милекче 10%

булмау 100/ булмау сәбәпле
сәбәпле Пф үткәрелми калган
үткәрелми планнан тыш
калган тикшерүләр (бер.)
планнан Пф - башкарылган
тыш тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.6. Прокуратур Кзо х Кзо - 10%
а 100/ килештерүдән
тарфыннан Кпз баш тарткан
килештерү гаризалар саны
дән баш (ед.)
тартылган Кпз -
планнан килештерүгәтапш
тыш ырылган
тикшерүлә 
р үткәрү 
турында 
гаризалар 
өлеше

гаризалар саны

В.1.7. Нәтиҗәләр Кнм х Кнм - вәкаләтле 100%
буенча 100/ органнарга
карарлар Квн җибәрелгән
кабул итү материаллар саны
өчен (бер.)
материалл Квн -  ачыкланган
ары хокук бозу
вәкаләтле очраклары саны
органнарга
җибәрелгән
тикшерүлә

(бер.)



р өлеше
В.1.8. Тикшерү

материалл
ары
нәтиҗәсенд
ә
вәкаләтле
органнарга
җибәрелгән
администр
атив
штрафларн 
ың гомуми 
суммасы

Сумма мең 
сум.

В.1.9 Үткәрелгән 
профилакт 
ик чаралар 
саны

Шт.

В.2. Эшкә җәлеп ителгән хезмәт ресурслары күләмен характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр

В.2.1. Штат
берәмлекл 
әре саны

кеше

В.2.2. Муниципал
ь контроль
органы
хезмәткәрл
әренә
контроль
чаралар
йөкләнеше

К м /К р  
= Нк

Км - контроль 
чаралар саны 
(бер.)
Кр - муниципаль 
контроль органы 
хезмәткәрләре 
саны (бер.)
Нк - 1 хезмәткәргә 
йөкләнеш (бер.)

“Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы " муниципаль берәмлеге 
территориясен төзекләндерү өлкәсендәге муниципаль хокукый актлар таләпләрен үтәүне 
муниципаль контрольдә тоту

Төп күрсәткечләр
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 

результатов муниципального контроля за соблюдением требований 
муниципальных правовых актов в сфере благоустройства территории 
муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан»

А.1. Ачыкланган
хокук
бозулар
саны

берәмлек.

Индикатив күрсәткечләр
В “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге территориясен төзекләндерү өлкәсендәге муниципаль хокукый 
актлар таләпләрен үтәүгә муниципаль контрольнең төрле аспектлары турында 
индикатив күрсәткечләр

В.1. Үткәрелгән чараларның параметрларын характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр



В.1.1. План Врз = Врз - план (рейд) 100% Расланган
(рейд) 
биремнәре 
н үтәү

(РЗф / 
РЗп) х 
100

биремнәрен үтәү
%
РЗф - үткәрелгән 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)
РЗп -

планлы рейд
биремнәре
(күзәтүләр)

планлаштырылган 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)

В.1.2.
В.1.3. Нәтиҗәләр

буенча
Ж х  100 
/ Пф

Ж - шикаятьләр 
саны (бер.)

0%

шикаятьлә Пф -  үткәрелгән
р бирелгән тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.4. Нәтиҗәләр Пн х Пн - нәтиҗәләре 0%
е гамәлдә 100/ гамәлдә түгел дип
түгел дип Пф танылган
танылган тикшерүләр
тикшерүлә өлеше (бер.)
р өлеше Пф - үткәрелгән

тикшерүләр саны 
(бер.)

В.1.5. Милекче По х По - милекче 10%
булмау
сәбәпле

100/
Пф

булмау сәбәпле 
үткәрелми калган

үткәрелми планнан тыш
калган
планнан

тикшерүләр (бер.) 
Пф - башкарылган

тыш тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.6. Прокуратур Кзо х Кзо - 10%
а
тарфыннан

100/
Кпз

килештерүдән 
баш тарткан

килештерү 
дән баш

гаризалар саны 
(ед.)

тартылган Кпз -  килештерүгә
планнан тапшырылган
тыш
тикшерүлә 
р үткәрү 
турында 
гаризалар 
өлеше

гаризалар саны

В.1.7. Нәтиҗәләр Кнм х Кнм - вәкаләтле 100%
буенча
карарлар

100/
Квн

органнарга
җибәрелгән



кабул итү 
өчен
материалл
ары
вәкаләтле 
органнарга 
җибәрелгән 
тикшерүлә 
р өлеше

материаллар саны 
(бер.)
Квн -  ачыкланган 
хокук бозу 
очраклары саны 
(бер.)

В.1.8. Тикшерү
материалл
ары
нәтиҗәсенд
ә
вәкаләтле
органнарга
җибәрелгән
администр
атив
штрафларн 
ың гомуми 
суммасы

Сумма мең 
сум.

В.1.9. Үткәрелгән 
профилакт 
ик чаралар 
саны

Шт.

В.2. Эшкә җәлеп ителгән хезмәт ресурслары күләмен характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр

В.2.1. Штат
берәмлекл 
әре саны

кеше.

В.2.2. Муниципал
ь контроль
органы
хезмәткәрл
әренә
контроль
чаралар
йөкләнеше

Км / Кр 
= Нк

Км - контроль 
чаралар саны 
(бер.)
Кр - муниципаль 
контроль органы 
хезмәткәрләре 
саны (бер.)
Нк - 1 хезмәткәргә 
йөкләнеш (бер.)

«Татарстан Республикасының Яңа Ч 
территориясендә муниципаль җир кс

ишмә муниципаль районы " муниципаль берәмлеге 
энтроле (алга таба - муниципаль җир контроле)

Төп күрсәткечләр
А Муниципаль җир контроленең әһәмиятле нәтиҗәләренә ирешү дәрәҗәсен 

чагылдыра торган нәтиҗәлелек күрсәткечләре
А.1. Хокук

билгеләүче
документла
Р
нигезендә 
файдаланы 
ла торган

Кпр х 
100% / 
Кипн

Кипн-билгеләнеше
буенча
файдаланыла 
торган җир 
кишәрлекләре 
саны (шт.)
Кпр - тикшерелгән

50% тан да
КИМ

булмаган



җир
участоклар 
ы өлеше 
(рөхсәт 
ителгән 
куллану)

җир кишәрлекләре 
саны (шт.)

А.2. Рейд
тикшерүлә
ре
барышынд
а
ачыкланган
хокук
бозулар
бетерелгән
юридик
затлар,
шәхси
эшмәкәрлә
Р-
гражданнар
өлеше

Кун х 
100 %/ 
Кн

Кун - җир 
законнарын 
бозуны бетергән 
җир
кишәрлекләрен 
кулланучылар 
саны 
Кн - җир
законнарын бозу 
очраклары 
ачыкланган җир 
кишәрлекләреннә 
н
файдаланучылар
саны

50% тан да
КИМ

булмаган

Индикатив күрсәткечләр
В Муниципаль җир контроленең төрле аспектларын характерлаучы индикатив 

күрсәткечләр
В.1. Үткәрелгән чараларның параметрларын характерлаучы индикатив 

күрсәткечләр
В.1.1. План

(рейд)
биремнәре
нең
үтәлеше

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) х 
100

Врз - план (рейд) 
биремнәрен үтәү
%
РЗф - үткәрелгән 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны
(ед.)
РЗп -
планлаштырылга 
н рейд 
биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)

100% Расланган 
планлы рейд 
биремнәре 
(күзәтүләр)

В.1.2. Планнан
тыш
тикшерүлә
рнең
үтәлеше

Ввн = 
(Рф / 
Рп) X 
100

Ввн - Планнан 
тыш
тикшерүләрнең 
үтәлеше 
Рф - Планнан 
тыш
тикшерүләрнең 
саны (бер.)
Рп - Планнан 
тыш тикшерүләр 
үткәрүгә 
гаризалар (бер.)

100% Яңа Чишмә
муниципаль
районы җирле
үзидарә
органнарына
кергән хатлар
һәм
шикаятьләр



В.1.3. Нәтиҗәләр Ж х  100 Ж - шикаятьләр 0%
буенча / Пф саны (бер.)
шикаятьлә Пф -  үткәрелгән
р бирелгән тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.4. Нәтиҗәләр Пн х Пн - нәтиҗәләре 0%
е гамәлдә 100/ гамәлдә түгел
түгел дип Пф дип танылган
танылган тикшерүләр
тикшерүлә өлеше (бер.)
р өлеше Пф - үткәрелгән 

тикшерүләр саны 
(бер.)

В.1.5. Милекче По х По - милекче 30%
булмау 100/ булмау сәбәпле
сәбәпле Пф үткәрелми калган
үткәрелми планнан тыш
калган тикшерүләр
планнан (бер.)
тыш Пф -
тикшерүлә башкарылган
р өлеше тикшерүләр саны 

(бер.)
В.1.6. Прокуратур Кзо х Кзо - 10%

а 100/ килештерүдән
тарфыннан Кпз баш тарткан
килештерү гаризалар саны
дән баш (ед.)
тартылган Кпз -
планнан килештерүгә
тыш тапшырылган
тикшерүлә 
р үткәрү 
турында 
гаризалар 
өлеше

гаризалар саны

В.1.7. Нәтиҗәләр Кнм х Кнм - вәкаләтле 100%
буенча 100/ органнарга
карарлар Квн җибәрелгән
кабул итү материаллар
өчен саны (бер.)
материалл Квн -  ачыкланган
ары хокук бозу
вәкаләтле очраклары саны
органнарга
җибәрелгән

(бер.)

тикшерүлә 
р өлеше

В.1.8. Үткәрелгән 
профилакт 
ик чаралар

Шт.



саны
В.2. Эшкә җәлеп ителгән хезмәт ресурслары күләмен характерлаучы индикатив 

күрсәткечләр
В.2.1. Штат

берәмлекл 
әре саны

кеше.

В.2.2. Муниципал
ь контроль
органы
хезмәткәрл
әренә
контроль
чаралар
йөкләнеше

Км / Кр 
= Нк

Км - контроль 
чаралар саны 
(бер.)
Кр - муниципаль 
контроль органы 
хезмәткәрләре 
саны (бер.)
Нк - 1
хезмәткәргә 
йөкләнеш (бер.)

“Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге 
территориясендә халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру өлкәсендә муниципаль 
хокукый актлар таләпләренең үтәлешенә муниципаль контроль

Төп күрсәткечләр
А “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге территориясендә халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру 
өлкәсендә муниципаль хокукый актлар таләпләренең үтәлүенә муниципаль 
контрольдәге әһәмиятле нәтиҗәләргә ирешүне чагылдыра торган нәтиҗәлелек 
күрсәткечләре

А.1. Муниципал 
ь хокукый 
актлар 
таләпләрен 
бозу
очраклары
саны

бер.

Индикатив күрсәткечләр
В “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге территориясендә халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру 
өлкәсендә муниципаль хокукый актлар таләпләренең үтәлешенә муниципаль 
контрольнең төрле аспектлары турында индикатив күрсәткечләр

В.1. Үткәрелгән чараларның параметрларын характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр

В.1.1. План
(рейд)
биремнәре
нең
үтәлеше

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) х 
100

Врз - план (рейд) 
биремнәрен үтәү
%
РЗф - үткәрелгән 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)
РЗп -
планлаштырылган 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны
(ед.)

100% Расланган 
планлы рейд 
биремнәре 
(күзәтүләр)

В.1.2. Планнан Ввн = Ввн - Планнан 100% Яңа Чишмә



ТЫ Ш (Рф / тыш муниципаль
тикшерүлә Рп) X тикшерүләрнең районы җирле
рнең 100 үтәлеше үзидарә
үтәлеше Рф - Планнан тыш органнарына

тикшерүләрнең кергән хатлар
саны (бер.) һәм
Рп - Планнан тыш 
тикшерүләр

шикаятьләр

үткәрүгә 
гаризалар (бер.)

В.1.3. Нәтиҗәләр Ж х  100 Ж - шикаятьләр 0%
буенча /П ф саны (бер.)
шикаятьлә Пф -  үткәрелгән
р бирелгән тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.4. Нәтиҗәләр Пн х Пн - нәтиҗәләре 0%
е гамәлдә 100/ гамәлдә түгел дип
түгел дип Пф танылган
танылган тикшерүләр
тикшерүлә өлеше (бер.)
р өлеше Пф - үткәрелгән 

тикшерүләр саны 
(бер.)

В.1.5. Милекче По х По - милекче 10%
булмау 100/ булмау сәбәпле
сәбәпле Пф үткәрелми калган
үткәрелми планнан тыш
калган тикшерүләр (бер.)
планнан Пф - башкарылган
тыш тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.6. Прокуратур Кзо х Кзо - 10%
а 100/ килештерүдән
тарфыннан Кпз баш тарткан
килештерү гаризалар саны
дән баш (ед.)
тартылган Кпз -  килештерүгә
планнан тапшырылган
тыш
тикшерүлә 
р үткәрү 
турында 
гаризалар 
өлеше

гаризалар саны

В.1.7. Нәтиҗәләр Кнм х Кнм - вәкаләтле 100%
буенча 100/ органнарга
карарлар Квн җибәрелгән
кабул итү материаллар саны
өчен (бер.)
материалл Квн -  ачыкланган



ары
вәкаләтле 
органнарга 
җибәрелгән 
тикшерүлә 
р өлеше

хокук бозу 
очраклары саны 
(бер.)

В.1.8. Тикшерү
материалл
ары
нәтиҗәсенд
ә
вәкаләтле
органнарга
җибәрелгән
администр
атив
штрафларн 
ың гомуми 
суммасы

Сумма мең 
сум.

В.1.9 Үткәрелгән 
профилакт 
ик чаралар 
саны

Шт.

В.2. Эшкә җәлеп ителгән хезмәт ресурслары күләмен характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр

В.2.1. Штат
берәмлекл 
әре саны

кеше.

В.2.2. Муниципал
ь контроль
органы
хезмәткәрл
әренә
контроль
чаралар
йөкләнеше

Км / Кр 
= Нк

Км - контроль 
чаралар саны 
(бер.)
Кр - муниципаль 
контроль органы 
хезмәткәрләре 
саны (бер.)
Нк - 1 хезмәткәргә 
йөкләнеш (бер.)

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
территориясендә муниципаль урман контроле (алга таба - муниципаль урман контроле)

Төп күрсәткечләр
А Муниципаль урман контроленең әһәмиятле нәтиҗәләренә ирешү дәрәҗәсен 

чагылдыра торган нәтиҗәлелек күрсәткечләре
А.1. Муниципал

ь милектә
булган
урман
кишәрлекл
әренә
карата
урман
законнары
таләпләрен

Ед.



бозу
очраклары
саны

А.2. Муниципал
ь милектә
булган
урман
кишэрлекл
әренә
карата
урман
законнары
таләпләрен
тикшерүлә
рнең
гомуми
санына
карата
ачыкланган
хокук
бозулар
саны
өлеше

Кн х 
100%/ 
Пф

Кн-ачыкланган 
бозулар саны (ед.) 
Пф-үткәрелгән 
тикшерүләр саны 
(ед.)

Индикатив күрсәткечләр
В Муниципаль урман контроленең төрле аспектларын характерлаучы индикатив 

күрсәткечләр
В.1. Үткәрелгән чараларның параметрларын характерлаучы индикатив 

күрсәткечләр
В.1.1. План

(рейд)
биремнәре
нең
үтәлеше

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) х 
100

Врз - план (рейд) 
биремнәрен үтәү
%
РЗф - үткәрелгән 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)
РЗп -
планлаштырылган 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)

100% Расланган 
планлы рейд 
биремнәре 
(күзәтүләр)

В.1.2. Планнан
тыш
тикшерүлә
рнең
үтәлеше

Ввн = 
(Рф / 
Рп) X 
100

Ввн - Планнан 
тыш
тикшерүләрнең
үтәлеше
Рф - Планнан тыш 
тикшерүләрнең 
саны (бер.)
Рп - Планнан тыш 
тикшерүләр 
үткәрүгә 
гаризалар (бер.)

100% Яңа Чишмә
муниципаль
районы җирле
үзидарә
органнарына
кергән хатлар
һәм
шикаятьләр

В.1.3. Нәтиҗәләр Ж х  100 Ж - шикаятьләр 0%



буенча /П ф саны (бер.)
шикаятьлә Пф -  үткәрелгән
р бирелгән тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.4. Нәтиҗәләр Пн х Пн - нәтиҗәләре 0%
е гамәлдә 100/ гамәлдә түгел дип
түгел дип Пф танылган
танылган тикшерүләр
тикшерүлә өлеше (бер.)
р өлеше Пф - үткәрелгән

тикшерүләр саны 
(бер.)

В.1.5. Милекче По х По - милекче 10%
булмау 100/ булмау сәбәпле
сәбәпле Пф үткәрелми калган
үткәрелми планнан тыш
калган тикшерүләр (бер.)
планнан Пф - башкарылган
тыш тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.6. Прокуратур Кзо х Кзо - 10%
а 100 / килештерүдән
тарфыннан Кпз баш тарткан
килештерү гаризалар саны
дән баш (ед.)
тартылган Кпз -  килештерүгә
планнан тапшырылган
тыш
тикшерүлә 
р үткәрү 
турында 
гаризалар 
өлеше

гаризалар саны

В.1.7. Нәтиҗәләр Кнм х Кнм - вәкаләтле 100%
буенча 100/ органнарга
карарлар Квн җибәрелгән
кабул итү материаллар саны
өчен (бер.)
материалл Квн -  ачыкланган
ары хокук бозу
вәкаләтле очраклары саны
органнарга 
җибәрелгән 
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.8. Тикшерү Сумма мең
материалл
ары
нәтиҗәсенд
ә

сум.



вәкаләтле
органнарга
җибәрелгән
администр
атив
штрафларн 
ың гомуми 
суммасы

В.1.9 Үткәрелгән 
профилакт 
ик чаралар 
саны

Шт.

В.2. Эшкә җәлеп ителгән хезмәт ресурслары күләмен характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр

В.2.1. Штат
берәмлекл 
әре саны

Кеше.

В.2.2. Муниципал
ь контроль
органы
хезмәткәрл
әренә
контроль
чаралар
йөкләнеше

Км / Кр 
= Нк

Км - контроль 
чаралар саны 
(бер.)
Кр - муниципаль 
контроль органы 
хезмәткәрләре 
саны (бер.)
Нк -1  хезмәткәргә 
йөкләнеш (бер.)

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан»

Төп күрсәткечләр
А “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының 
сакланышына муниципаль контрольнең әһәмиятле нәтиҗәләренә ирешүне 
чагылдыра торган нәтиҗәлелек күрсәткечләре

А.1. Муниципал 
ь хокукый 
актлар 
таләпләрен 
бозу
очраклары
саны

Бер.

Индикатив күрсәткечләр
В “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының 
сакланышын муниципаль тикшерүнең төрле аспектларын характерлаучы 
индикатив күрсәткечләр

В.1. Үткәрелгән чараларның параметрларын характерлаучы индикатив 
күрсәткечләр

В.1.1. План
(рейд)
биремнәре
нең

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) х 
100

Врз - план (рейд) 
биремнәрен үтәү
%
РЗф - үткәрелгән

100% Расланган 
планлы рейд 
биремнәре 
(күзәтүләр)



үтәлеше рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)
РЗп -
планлаштырылган 
рейд биремнәре 
(күзәтүләр) саны 
(ед.)

В.1.2. Планнан Ввн = Ввн - Планнан 100% Яңа Чишмә
тыш (Рф / тыш муниципаль
тикшерүлә Рп) X тикшерүләрнең районы җирле
рнең 100 үтәлеше үзидарә
үтәлеше Рф - Планнан тыш органнарына

тикшерүләрнең кергән хатлар
саны (бер.) һәм
Рп - Планнан тыш 
тикшерүләр 
үткәрүгә 
гаризалар (бер.)

шикаятьләр

В.1.3. Нәтиҗәләр Ж х  100 Ж - шикаятьләр 0%
буенча / Пф саны (бер.)
шикаятьлә Пф -  үткәрелгән
р бирелгән тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.4. Нәтиҗәләр Пн х Пн - нәтиҗәләре 0%
е гамәлдә 100/ гамәлдә түгел дип
түгел дип Пф танылган
танылган тикшерүләр
тикшерүлә өлеше (бер.)
р өлеше Пф - үткәрелгән

тикшерүләр саны 
(бер.)

В.1.5. Милекче По х По - милекче 10%
булмау 100 / булмау сәбәпле
сәбәпле Пф үткәрелми калган
үткәрелми планнан тыш
калган тикшерүләр (бер.)
планнан Пф - башкарылган
тыш тикшерүләр саны
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.6. Прокуратур Кзо х Кзо - 10%
а 100/ килештерүдән
тарфыннан Кпз баш тарткан
килештерү гаризалар саны
дән баш (ед.)
тартылган Кпз -  килештерүгә
планнан тапшырылган
тыш гаризалар саны
тикшерүлә 
р үткәрү



турында
гаризалар
өлеше

В.1.7. Нәтиҗәләр Кнм х Кнм - вәкаләтле 100%
буенча 100/ органнарга
карарлар Квн җибәрелгән
кабул итү материаллар саны
өчен (бер.)
материалл Квн -  ачыкланган
ары хокук бозу
вәкаләтле очраклары саны
органнарга 
җибәрелгән 
тикшерүлә 
р өлеше

(бер.)

В.1.8. Тикшерү Сумма мең
материалл
ары
нәтиҗәсенд
ә
вәкаләтле
органнарга
җибәрелгән
администр
атив
штрафларн 
ың гомуми 
суммасы

сум.

В.1.9 Үткәрелгән 
профилакт 
ик чаралар 
саны

Шт.

В.2. Эшкә җәлеп ителгән хезмәт ресурслары күләмен характерлаучы индикатив
күрсәткечләр

В.2.1. Штатлы 
берәмлекл 
әр саны

Кеше.

В.2.2. Муниципал Км/Кр Км - контроль
ь контроль = Нк чаралар саны
органы (бер.)
хезмәткәрл Кр - муниципаль
әренә контроль органы
контроль хезмәткәрләре
чаралар саны (бер.)
йөкләнеше Нк - 1 хезмәткәргә 

йөкләнеш (бер.)


