
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган 
муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның 
нәтиҗәлелеген һәм эффектлылыгын бәяләү 
күрсәткечләре, муниципаль контроль тӛре исемлеген 
алып бару Тәртибе турында 
 

«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 нигезендә, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында» 2007 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
«2018 ел йомгаклары буенча Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма 
органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеген 
бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә дәүләт йӛкләмәсен башкару 
дисциплинасының торышы турында» 2010 ел, 20 апрель, 324 нче карары белән,  
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

                                                    КАРАР БИРӘ:    
1. Расларга: 
- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль тӛрләре исемлеген алып бару Тәртибе, 
№1 кушымта нигезендә. 

- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 
гамәлгә ашырыла торган муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге 
һәм эффектлылыгы күрсәткечләре исемлеге, №2 кушымта нигезендә.   

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 
Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-икътисади үсеш буенча 
урынбасары йӛкләргә. 

 
 
 
 
Башкарма комитет җитәкчесе                                                                В.С. Тимиряев                                                          
 

 
 
 

   29.05.2019                                                                    490 



Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
 «_____»____________ № _______ 
 карарына  
                                  1 нче кушымта   

 
 

Югары Ослан муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган 
муниципаль контроль тӛре исемлеген алып бару  

Тәртибе 
 

I. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Тәртип "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 законнар нигезендә эшләнгән һәм 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының муниципаль контроль 
тӛрләре Исемлеген формалаштырганда һәм алып баруда барлыкка килә торган 
мӛнәсәбәтләрне җайга сала (алга таба текст буенча - Исемлек). 

1.2. Исемлекне формалаштыру һәм алып бару түбәндәге принциплар нигезендә 
гамәлгә ашырыла: 

- Исемлеккә кертелергә тиешле муниципаль контроль тӛрләре турында 
мәгълүматларга таләпләрнең бердәмлеге; 

- Исемлектә булган мәгълүматларның дӛреслеген һәм вакытында 
актуальләштерү; 

- Исемлектә мәгълүматның ачыклыгы һәм һәркем ӛчен ачык булуы. 
1.3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль тӛрләре турында 
мәгълүматлар Исемлегенә кертү ӛчен нигез булып Муниципаль контрольне гамәлгә 
ашыру буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен билгели торган яисә аны 
гамәлгә ашыру тәртибен һәм (яисә) шартларын үзгәртә торган норматив хокукый 
актлар тора. 
 

II. Исемлекне формалаштыру һәм алып бару тәртибе 
 

2.1. Исемлеккә түбәндәге мәгълүматлар кертелә: 
1) Югары Ослан муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль контроль тӛре исеме; 
2) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының җирле 

үзидарә органнарының муниципаль контрольнең тиешле тӛрен гамәлгә ашыру буенча 
вәкаләтләре бирелгән исеме, аларның урнашу урыны, телефоны; 

3) Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә органы 
вәкаләтләрен билгели торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 
муниципаль норматив хокукый актның атамасы һәм реквизитлары. 

2.2. Исемлекне алып бару Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге (алга таба - Вәкаләтле 
орган) тарафыннан башкарыла. 

2.3. Исемлектә булган мәгълүматларның актуаль торышын тәэмин итү бурычы 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы муниципаль контрольнең 
тиешле тӛрен гамәлгә ашыруга вәкаләтле вәкил, җирле үзидарә органына (алга таба - 
Орган) йӛкләнә. 

2.4. Исемлектә булган мәгълүматларның актуаль торышын тәэмин итү 
максатларында, Орган муниципаль контрольнең тиешле тӛрен гамәлгә ашыруны 



билгели (үзгәртә) торган норматив-хокукый акт кабул ителгәннән соң бер эш кӛне 
эчендә вәкаләтле органга язма рәвештә мәгълүмат бирүне тәэмин итә. 

2.5. Әлеге Тәртипнең 2.1 пунктында күрсәтелгән исәп объектлары турындагы 
мәгълүматларны үзгәрткәндә, Орган, тиешле мәгълүматларны үзгәрткән кӛннән соң ун 
эш кӛне эчендә, тәкъдим ителә торган үзгәрешләрнең хокукый нигезләрен күрсәтеп, 
Исемлеккә үзгәрешләр кертү турында норматив - хокукый акт проектын вәкаләтле 
органга җибәрә. 

2.6. Вәкаләтле орган норматив-хокукый акт проектын алганнан соң җиде эш кӛне 
эчендә Исемлеккә тиешле үзгәрешләр кертү турында норматив-хокукый акт әзерләүне 
гамәлгә ашыра. 

2.7. Әлеге Тәртипнең 2.6 пунктында күрсәтелгән норматив-хокукый акт үз кӛченә 
кергәннән соң, яңартылган Исемлек Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының рәсми сайтында «Муниципаль контроль» бүлекчәсендә 
урнаштырыла. 

 
 
 
 
 

Башкарма комитетның 
эшләр идарәчесе                                                                               А.К. Мингазова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Югары Ослан муниципаль районы  
                                                              Башкарма комитетының 

 «_____»____________ № _______ 
                                      карарына  

                                  2 нче кушымта   
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә гамәлгә 
ашырыла торган муниципаль контроль тӛрләре һәм аны гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

җирле үзидарә органнары  
Исемлеге 

 

№ 
 

Муниципаль контроль 
тӛрләре исеме 

Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль 

районы җирле үзидарә 
органы, муниципаль 
контрольне гамәлгә 

ашыруга вәкаләтле вәкил 
исеме (урнашу урыны, 

телефоны) 

Муниципаль контрольне 
гамәлгә ашыру буенча җирле 

үзидарә органнары 
вәкаләтләрен билгели торган 

Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актының, 
муниципаль норматив хокукый 

актның исеме һәм 
реквизитлары 

1 2 3 4 

1 Муниципаль җир 
контроле 

Югары Ослан муниципаль 
районының МКУ «Мӛлкәт 
һәм җир мӛнәсәбәтләре 
палатасы», Медгородок ур., 
1 йорт, тел. 2-19-35 

Җир кодексының 72 ст.; 
 «Россия Федерациясендә 
җирле үзидарә оештыруның 
гомуми принциплары 
турында» 131 номерлы 
Федераль законның 15 ст. 35 
п. 
 «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; 
«Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм 
муниципаль контрольне 
гамәлгә ашырганда юридик 
затларның һәм индивидуаль 
эшкуарларның хокукларын 
яклау турында «Федераль 
закон нигезләмәләрен 
гамәлгә ашыру хакында» 2009 
елның 30 апрелендәге 141 
номерлы Россия Федерациясе 
Икътисадый үсеш 
Министрлыгы боерыгы; 
Татарстан Республикасы Җир 
кодексы; 
Югары Ослан муниципаль 



район Советының 2016 елның 
14 мартындагы 9-82 номерлы 
«Югары Ослан муниципаль 
районы территориясендә 
җирләрдән файдалануны 
муниципаль җир контроле 
турындагы нигезләмәне 
раслау хакында» карары 

2 Муниципаль торак 
контроле 

Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма 
комитетының тӛзелеш, ТКХ, 
элемтә һәм энергетика 
бүлеге, Чехов ур., 18, тел. 
2-23-43 

«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. 
 
«Тӛзүче эшчәнлегенең 
финанс тотрыклылыгын 
бәяләү нормативлары 
турында» 2006 елның 21 
апрелендәге 233 номерлы РФ 
Хӛкүмәте карары. 
 
«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 РФ 
Хӛкүмәте карары. 
 
«Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм 
муниципаль контрольне 
гамәлгә ашырганда юридик 
затларның һәм индивидуаль 
эшкуарларның хокукларын 
яклау турында «Федераль 
закон нигезләмәләрен 
гамәлгә ашыру хакында» 2009 
елның 30 апрелендәге 141 
номерлы РФ Икътисадый 
үсеш Министрлыгы боерыгы. 
 
Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма 
комитетының «Югары Ослан 
муниципаль районы 



территориясендә муниципаль 
торак контролен гамәлгә 
ашыру буенча комиссия тӛзү 
һәм муниципаль торак 
контролен гамәлгә ашыру 
буенча административ 
регламентны раслау турында» 
2014 елның 18 июлендәге 
1036 номерлы карарына 
үзгәрешләр кертү турында» 
карары. 
 
«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 

3 Күпфатирлы йортларны 
һәм (яки) башка 
күчемсез милек 
объектларын ӛлешләп 
тӛзү ӛлкәсендә, шулай 
ук күпфатирлы 
йортларны тӛзү белән 
бәйле торак - тӛзелеш 
кооперативларының 
эшчәнлегенә дәүләт 
контроле һәм 
күзәтчелеге 

Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма 
комитетының тӛзелеш, ТКХ, 
элемтә һәм энергетика 
бүлеге, Чехов ур., 18, тел. 
2-23-43 

«Ӛлешләп тӛзүдә 
катнашучыларның акчаларын 
җәлеп итүгә бәйле 
эшчәнлекне гамәлгә ашыру 
турында» РФ Хӛкүмәтенең 
2005 елның 27 октябрендәге 
645 номерлы карары. 
 
«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 РФ 
Хӛкүмәте карары. 
 
«Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм 
муниципаль контрольне 
гамәлгә ашырганда юридик 
затларның һәм индивидуаль 
эшкуарларның хокукларын 
яклау турында «Федераль 
закон нигезләмәләрен 
гамәлгә ашыру хакында» 2009 
елның 30 апрелендәге 141 
номерлы РФ Икътисадый 
үсеш министрлыгы боерыгы. 
 



Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
«Торак-тӛзелеш кооперативы 
эшчәнлеген гамәлгә ашыру 
турында гражданнарның 
күпфатирлы йорт тӛзелеше 
ӛчен акча җәлеп итүгә бәйле, 
шул исәптән кооператив 
әгъзалары һәм башка затлар 
алдында үз йӛкләмәләрен 
үтәү турында хисап формасын 
һәм әлеге хисап бирү 
тәртибен раслау хакында» 
2017 ел, 3 июль, 955/пр 
номерлы Тӛзелеш һәм торак 
министрлыгы боерыгы. 
 
 «Татарстан Республикасы 
муниципаль районнары һәм 
шәһәр округларының җирле 
үзидарә органнарына 
күпфатирлы йортларны һәм 
(яисә) күчемсез мӛлкәтнең 
башка объектларын ӛлешле 
тӛзү ӛлкәсендә, шулай ук 
күпфатирлы йортларны тӛзүгә 
бәйле торак-тӛзелеш 
кооперативларының 
эшчәнлегенә дәүләт 
контролен һәм күзәтчелеген 
гамәлгә ашыру буенча 
Татарстан Республикасы 
дәүләт вәкаләтләрен бирү 
турында» 2007 елның 27 
декабрендәге 66 - ТРЗ 
номерлы Татарстан 
Республикасы законы. 
  
«Җирле үзидарә органнары 
тарафыннан күпфатирлы 
йортларны һәм (яисә) 
күчемсез мӛлкәтнең бүтән 
объектларын ӛлешле тӛзү 
ӛлкәсендә дәүләт контролен 
һәм күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча Татарстан 
Республикасы дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
ӛчен кирәкле мәгълүматлар 
һәм (яисә) документлар 
исемлеге турында» 2013 
елның 11 октябрендәге 750 
номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар 
Кабинеты карары. 



 
Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма 
комитетының «Күпфатирлы 
һәм (яки) башка күчемсез 
милек объектларын ӛлешләп 
тӛзү ӛлкәсендә контроль һәм 
күзәтчелек буенча 
тапшырылган дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
буенча муниципаль 
функцияне үтәү буенча 
административ регламентын 
раслау турында» 2017 елның 
22 июнендәге 1227 номерлы 
карары 

 
Башкарма комитетның 
эшләр идарәчесе                                                                               А.К. Мингазова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Югары Ослан муниципаль районы  
                                                              Башкарма комитетының 

 «_____»____________ № _______ 
                                      карарына  

                                  3нче кушымта   
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 
гамәлгә ашырыла торган муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге 
һәм эффектлылыгы күрсәткечләре Исемлеге 

Күрсәткечләр: 
1. еллык күрсәткеч: узган елга муниципаль контрольне 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: тӛзекләндерү кагыйдәләрен бозган очракта юридик затлар һәм 

шәхси эшкуарлар тарафыннан закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә 

зыян китерү фактларының кимүе, %; 

V = (A / B –А1 /В1) x 100 
A – узган елда тӛзелгән актлар (беркетмәләр) саны, бер.; 
А1 – агымдагы елда тӛзелгән актлар (беркетмәләр) саны, бер.; 
B – узган ел үткәрелгән рейдларның саны (системалы мониторинг), бер.; 
В1 –агымдагы елда үткәрелгән рейдларның саны (Ссстемалы мониторинг), бер. 

3. квартал күрсәткече: муниципаль районда контроль тӛрләренең гомуми 

саныннан алып, аларны гамәлгә ашыру буенча административ регламентлар кабул 

ителгән муниципаль контроль тӛрләре ӛлеше, %.  

V= A/B х 100 % 
А – муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча кабул ителгән административ 

регламентлар саны; 
В – муниципаль контрольнең расланган тӛрләре. 

 
 
 
Башкарма комитетның 
эшләр идарәчесе                                                                               А.К. Мингазова 
 


