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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

06.06.2019            № 481 

 

2017 елның 22 маендагы Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 535 номерлы Карары белән 

расланган  “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясендә җирләрдән 

файдалануны һәм җир законнары өлкәсендә хокук 

бозуларны профилактикалау буенча муниципаль 

җир контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру” 

муниципаль функциясен үтәү буенча 

административ регламентына үзгәрешләр кертү 

турында 

 

       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, 2015 

елның 13 октябрендәге 83-ТРЗ номерлы  “Татарстан Республикасы территориясендә 

муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру  тәртибе турында”гы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

 

 1. 2017 елның 22 маендагы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 535 номерлы Карары белән расланган  “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә җирләрдән 

файдалануны һәм җир законнары өлкәсендә хокук бозуларны профилактикалау 

буенча муниципаль җир контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру” муниципаль 

функциясен үтәү буенча Административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  



 1) түбәндәге эчтәлекле 3.9, 3.10 пунктлары белән тулыландырырга: 

  

  3.9. Палатаның вәкаләтле вазыйфаи затлары үз компетенциясе чикләрендә планлы 

(рейд) биремнәр нигезендә планлы (рейд) тикшерүләр, аеруча саклана торган 

табигый территорияләрне, урман кишәрлекләрен, аучылык җирләрен, җир 

кишәрлекләрен тикшерү үткәрә. Планлы (рейд) тикшерүләр, мәҗбүри таләпләрне, 

муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне бозу очракларын 

тикшергәндә ачыкланган очракта, палатаның вазыйфаи затлары үз компетенциясе 

чикләрендә мондый хокук бозуларны кисәтү буенча чаралар күрә, шулай ук палата 

рәисенә әлеге Административ регламентның 3.5.2 пунктындагы 4 - 8 абзацларында 

күрсәтелгән нигезләр буенча юридик затның, шәхси эшкуарны планнан тыш 

тикшерүне билгеләү турында Карар кабул итү өчен ачыкланган хокук бозулар 

турында язма рәвештә җиткерә. Планлы (рейд) тикшерүләр конкрет юридик затка, 

шәхси эшмәкәргә карата үткәрелә алмый һәм тикшерү үзе чикләнергә тиеш түгел. 

  

3.10. Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда үткәрелә торган 

тикшерүләрне исәпкә алуны тәэмин итү, шулай ук аларның нәтиҗәләрен юридик 

затларны һәм индивидуаль эшкуарларны планлы һәм планнан тыш тикшерүләр 

турында, аларның нәтиҗәләре һәм ачыкланган хокук бозулар нәтиҗәләрен бетерү 

буенча кабул ителгән чаралар турында мәгълүмат 2015 елның  28 апрелендәге № 

“Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 415 номерлы Карары белән расланган 

тикшерүләрнең бердәм реестрын формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре 

нигезендә тикшерүләрнең бердәм реестрын булдыру һәм алып бару кагыйдәләре 

нигезендә тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелергә тиеш. 

 

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 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  

  


