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РАСПОРЯЖЕНИЕ                      БОЕРЫК 
      

от «06» 06       2019г.                                                        № 128   

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

эшмәкәрлек эшчәнлеге субъектларына карата контроль 

эшчәнлеген камилләштерү буенча чаралар планын («юл 

картасын») раслау турында»  2018 елның 30 

мартындагы 70 номерлы башлык карарына үзгәрешләр 

кертү хакында (06.05.2019 №84 карар редакциясендә) 

  

«Россия Федерациясе субъектларында контроль-күзәтчелек эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру» 2019 елга максатчан модель кабул итүгә бәйле рәвештә, Россия 

Федерациясе хөкүмәтенең 19.049 №783-р боерыгы белән расланган, шулай ук  

"Муниципаль контроль органнарының эш алымнары өлешендә Муниципаль 

контрольне камилләштерү буенча чараларны («юл карталарын») актуальләштерү» 

159 пунктны үтәү максатыннан, Татарстан Республикасы Президентының 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советына Юлламасын гамәлгә ашыру буенча 

Татарстан Республикасы Хөкүмәте гамәлләренең комплекслы планы буенча 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы «юл картасы» проектын җибәрә: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы эшмәкәрлек 

эшчәнлеге субъектларына карата контроль эшчәнлеген камилләштерү буенча 

чаралар планын («юл картасын») раслау турында»  2018 елның 30 мартындагы 70 

номерлы башлык карарына (06.05.2019 №84 карар редакциясендә) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

- контроль эшчәнлекне камилләштерү буенча чаралар планын («юл 

картасын», эшкуарлык эшчәнлеге субъектларына карата муниципаль органнар 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган контрольне яңа редакциядә, әлеге 

күрсәтмәгә кушымта нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

  

Башлык                                                                                               М.З.Шәйдуллин      
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Азнакай муниципаль районы башлыгы 

күрсәтмәсенә кушымта 

 «_____» __________ 2019  № _______ 

 

Муниципаль органнар тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеге субъектларына карата контроль эшчәнлеген камилләштерү 

буенча чаралар планы («юл картасы») 

№ 

п/п 

Мероприятие Нәтиҗә  

Гамәлгә ашыру 

вакыты 

Җаваплы 

башкаручы 

 

1 2 3 4 5 

Оештыру-методик чаралар 

1. Муниципаль контроль төрләре исемлеген алып 

бару тәртибен раслау 

норматив хокукый акт  июнь 

2019 ел 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының юридик 

бүлеге 

2. Муниципаль районда гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль контроль төрләре исемлеген раслау 

муниципаль контроль төрләре 

исемлеге 

 июнь 

2019 ел 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының юридик 

бүлеге 

3. Муниципаль контроль төрләре исемлеген һәм 

муниципаль контроль төрләре исемлеген алып 

баруның расланган тәртибен ММИ рәсми 

сайтында муниципаль контроль бүлегендә (Дәүләт 

һәм муниципаль контроль бүлегендә) урнаштыру) 

ММИ рәсми сайтында мәгълүмат 

булу 

 июнь 

2019 ел 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының юридик 

бүлеге 

4. Контрольдә тотылырга тиешле субъектларның 

(объектларның), җирле үзидарә органнары 

тарафыннан муниципаль контроль чаралары 

нәтиҗәләрен исәпкә алу 

контрольдә тотылырга тиешле 

субъектлар (объектлар) исемлеге 

буенча мәгълүматлар булу, 

муниципаль контроль чаралары 

нәтиҗәләре 

Ел дәвамында 

 

 

Муниципаль контроль 

башкарырга вәкаләтле 

органнар: 

архитектура һәм 

инфраструктура үсеше 

бүлеге  



Азнакай муниципаль 

районы башкарма 

комитеты җитәкчесе 

урынбасары; 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының торакны 

исәпкә алу һәм бүлү 

бүлеге; 

- "Азнакай муниципаль 

районының Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре 

палатасы «МКУ»; 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

(килешү буенча); 

Азнакай муниципаль 

районының Актүбә шәһәр 

тибындагы поселогы 

башкарма комитеты 

(килешү буенча) 

Мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтүгә юнәлдерелгән чаралар 

5. Җирле үзидарә органы сайты бүлегенең тәкъдим 

ителгән структурасы нигезендә «Интернет " 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә җирле 

үзидарә органының муниципаль контроль буенча 

сайтның бүлмәсен тулыландыруны һәм үз 

вакытында актуальләштерүне тәэмин итү 

(кушымта) 

җирле үзидарә органнарының рәсми 

сайтларында мәгълүмат булу 

Ел дәвамында 

 

 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының юридик 

бүлеге; 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының икътисад, 

сәнәгать һәм сәүдә бүлеге 

6. Җирле үзидарә органнарының рәсми сайтларында 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә үтәлүне бәяләү контроль (күзәтчелек) 

җирле үзидарә органнарының рәсми 

сайтларында мәгълүмат булу 

Ел дәвамында-

закон таләпләре 

үзгәрүгә карап 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының юридик 

бүлеге; 



предметы булган мәҗбүри таләпләрне үз эченә 

алган норматив хокукый актлар яисә аларның 

аерым өлешләре исемлеген, шулай ук тиешле 

норматив хокукый актлар текстларын контрольнең 

һәр төре өчен урнаштыру 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының икътисад, 

сәнәгать һәм сәүдә 

бүлеге. Муниципаль 

контроль башкарырга 

вәкаләтле органнар: 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм 

инфраструктура үсеше 

бүлеге; 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының торакны 

исәпкә алу һәм бүлү 

бүлеге; 

МКУ " мөлкәт һәм мөлкәт 

Палатасы 

Азнакай муниципаль 

районының җир 

мөнәсәбәтләре»; 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

(килешү буенча); 

Азнакай муниципаль 

районының Актүбә шәһәр 

тибындагы поселогы 

башкарма комитеты 

(килешү буенча) 

7. Хокук бозуларны профилактикалау 

программаларын Сан һәм сыйфат күрсәткечләрен 

үз эченә алган мәҗбүри таләпләрне раслау 

җирле үзидарә органнарының 

норматив хокукый акты 

2019 елның 20 

декабренә кадәр 

һәм ел саен 

Муниципаль контроль 

башкарырга вәкаләтле 

органнар: 

Азнакай муниципаль 



районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм 

инфраструктура үсеше 

бүлеге; 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының торакны 

исәпкә алу һәм бүлү 

бүлеге; 

- "Азнакай муниципаль 

районының Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре 

палатасы «МКУ»; 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

(килешү буенча); 

Азнакай муниципаль 

районының Актүбә шәһәр 

тибындагы поселогы 

башкарма комитеты 

(килешү буенча) 

8. Профилактик чараларның план-графикларын 

раслау 

Расланган план-график 2019 елның 20 

декабренә кадәр 

һәм ел саен 

Муниципаль контроль 

башкарырга вәкаләтле 

органнар: 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм 

инфраструктура үсеше 

бүлеге; 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының торакны 

исәпкә алу һәм бүлү 



бүлеге; 

- "Азнакай муниципаль 

районының Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре 

палатасы «МКУ»; 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

(килешү буенча); 

Азнакай муниципаль 

районының Актүбә шәһәр 

тибындагы поселогы 

башкарма комитеты 

(килешү буенча) 

9. Мәҗбүри таләпләрне һәм профилактик 

чараларның план-графикларын бозуларны 

профилактикалау программаларын ММИ рәсми 

сайтында муниципаль контроль (дәүләт һәм 

муниципаль контроль) бүлегендә урнаштыру) 

ММИ рәсми сайтында мәгълүмат 

булу 

2019 елның 30 

декабренә кадәр 

Муниципаль контроль 

башкарырга вәкаләтле 

органнар: 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

архитектура һәм 

инфраструктура үсеше 

бүлеге; 

- Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының торакны 

исәпкә алу һәм бүлү 

бүлеге; 

- "Азнакай муниципаль 

районының Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре 

палатасы «МКУ»; 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

(килешү буенча); 



Азнакай муниципаль 

районының Актүбә шәһәр 

тибындагы поселогы 

башкарма комитеты 

(килешү буенча) 

10. Мәҗбүри таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча 

юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә мәгълүмат 

бирү (шул исәптән мәҗбүри таләпләрне үтәү, 

семинарлар һәм конференцияләр үткәрү, 

массакүләм мәгълүмат чараларында аңлату 

эшләре үткәрү һәм башка ысуллар белән дә) 

үткәрелгән чаралар материаллары даими Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының икътисад, 

сәнәгать һәм сәүдә 

бүлеге; 

 Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының юридик 

бүлеге; җәмәгатьчелек 

һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 

белән элемтәләр бүлеге 

Муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген бәяләү 

11. Муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның 

нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген бәяләү 

күрсәткечләрен раслау 

Муниципаль контрольне гамәлгә 

ашыру нәтиҗәлелеге һәм 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

исемлеге 

июнь  

2019 ел 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының юридик 

бүлеге 

 

Шартлы кыскартулар: 

ОМС – җирле үзидарә органнары. 


