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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Советының 

«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

муниципаль җир контроле турындагы нигезләмәне раслау турында»  2017 

елның 19 октябрендәге 70 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

муниципаль җир контроле турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

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 Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставына таянып, 

Татарстан Республикасы "Лениногорск муниципаль районы" муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Советының 

«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

муниципаль җир контроле турындагы нигезләмәне раслау турында»  2017 

елның 19 октябрендәге 70 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

муниципаль җир контроле турындагы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр 

кертергә: 

       15.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   

"15.1 Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле 

вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле тикшерү уздырганда 

хокуклы: 



1) тикшерү уздырганда турыдан-туры катнашырга, тикшерү предметына 

кагылышлы мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 

2) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органыннан, муниципаль контроль 

органыннан, аларның вазыйфаи затларыннан тикшерү предметына караган 

һәм «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын 

яклау турында» Федераль законда каралган мәгълүматны алырга; 

2_1) документлар һәм (яки) мәгълүмат, муниципаль контроль органнары 

белән җирле үзидарәнең башка органнарыннан яисә җирле үзидарә 

органнарыннан ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында бу 

документлар һәм (яисә) мәгълүмат урнашкан оешмалар белән танышу;  

2_2) үз инициативасы буенча муниципаль контроль органына 

ведомствоара мәгълүмат хезмәттәшлеге кысаларында соратып алына торган 

документлар һәм (яисә) мәгълүмат тапшырырга;  

3) тикшерү нәтиҗәләре белән танышу һәм тикшерү актында тикшерү 

нәтиҗәләре, алар белән килешмәү, шулай ук муниципаль контроль органы 

вазыйфаи затларының аерым гамәлләре белән танышу турында күрсәтергә; 

4) муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының Россия 

Федерациясе законнары нигезендә тикшерү уздырганда юридик зат, шәхси 

эшмәкәр хокукларын бозуга китергән гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять бирергә; 

5) Россия Федерациясе Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын 

яклау буенча вәкаләтле вәкилне яисә Татарстан Республикасында Эшкуарлар 

хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилне тикшерүдә катнашуга җәлеп 

итәргә.»; 

12.1нче пунктта: 

а) 8нче подпунктны түбәндәге редакөиядә бәян итәргә: 

"8) ачыкланган бозулар фактлары буенча күрелә торган чараларны 

билгеләгәндә, әлеге авыруларның, кешеләрнең гомере, сәламәтлеге, 

хайваннар, үсемлекләр, әйләнә-тирә мохит, Россия Федерациясе 

халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), 

Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән музей предметлары 

һәм музей коллекцияләре, аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль, 

документлары, Россия Федерациясе Архив фондының уникаль, 

документлары, аеруча тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган 

документларның туры килүен исәпкә алырга, шулай ук гражданнарның, шул 

исәптән шәхси эшкуарларның, юридик затларның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен нигезсез чикләүгә юл куймаска;» 

 

б) түбәндәге эчтәлектәге 7.1 подпункт белән тулыландырырга: 



"7.1 җитәкчене, башка вазыйфаи затны яисә юридик затның вәкаләтле 

вәкилен, шәхси эшкуарны, аның вәкаләтле вәкилен ведомствоара мәгълүмати 

хезмәттәшлек кысаларында алынган документлар һәм (яки) мәгълүмат белән 

таныштырырга;»  

9.1 пунктның 1.1 пунктчасын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"1.1) СССР һәм РСФСР башкарма хакимияте органнарының норматив 

хокукый актларында билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен, шулай ук куллану 

мәҗбүрилеге Россия Федерациясе законнары белән каралмаган норматив 

документлар таләпләрен үтәүне тикшерергә;» 

5.8 пунктының 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлеге нәтиҗәсендә гражданнарның 

тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә 

мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), 

Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән музей 

предметларына һәм музей коллекцияләренә, аеруча кыйммәтле, шул исәптән 

уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды документларына, аерым тарихи, 

фәнни, мәдәни әһәмияткә ия документларга, Россия Федерациясе Милли 

китапханә фонды составына керүче документларга зыян китерсә яисә 

китерсә, дәүләт иминлеге, шулай ук табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләр барлыкка килде яисә барлыкка килергә мөмкин, юридик 

затларга, шәхси эшмәкәрләргә планнан тыш күчмә тикшерү башлануы 

турында алдан хәбәр итү таләп ителми.»; 

5.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 "5.6 әгәр гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, 

үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм 

мәдәният һәйкәлләренә), Россия Федерациясе Музей фонды составына 

кертелгән музей предметларына һәм музей коллекцияләренә, аеруча 

кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды 

документларына, Милли китапханә фонды составына керә торган аерым 

тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия документларга зыян китерү планнан 

тыш күчмә тикшерү үткәрүгә нигез булып тора, шулай ук табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү, муниципаль 

хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне бозу 

очракларын ачыклау, кичектергесез чаралар кабул итү зарурлыгына бәйле 

рәвештә, муниципаль контроль органнары планнан тыш күчмә тикшерүне 

үткәрүгә документлар җибәрү юлы белән тикшерү буенча прокуратура 

органнары белдерүеннән кичекмәстән керешергә хокуклы, «дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда 

юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» Федераль законның 12 статьясындагы 6 һәм 7 өлешләрендә 



каралган юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 

хакында " Федераль законның 12 статьясындагы 6 һәм 7 өлешләрендә, 

прокуратура органнарына егерме дүрт сәгать дәвамында каралган. Бу очракта 

прокурор яки аның урынбасары тиешле документлар кергән көнне планнан 

тыш күчмә тикшерү үткәрүне килештерү турында карар кабул итә.»; 

   5.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1 планнан тыш тикшерү предметы булып муниципаль хокукый 

актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне гамәлгә ашыру 

барышында юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан үтәлү, муниципаль 

контроль органнары күрсәтмәләрен үтәү, гражданнарның тормышына, 

сәламәтлегенә зыян китерүне булдырмау буенча чаралар үткәрү, хайваннар, 

үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм 

мәдәният һәйкәлләренә), музей әйберләренә һәм музей коллекцияләренә зыян 

китерүне булдырмау тора, Россия Федерациясе Музей фонды составына, 

аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды 

документларына, Милли китапханә фонды составына керүче аерым тарихи, 

фәнни, мәдәни әһәмияткә ия, дәүләт иминлеген тәэмин итү, табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү, 

мондый зыян китергән зыян нәтиҗәләрен бетерү буенча документларга ия 

булган документлар.»; 

5.2 пунктта: 

а) 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"в) кулланучылар хокукларын бозу (мөрәҗәгать итүче үзенең юридик 

затка, шәхси эшмәкәргә үзләренең бозылган хокукларын яклауны (торгызу) 

сорап мөрәҗәгать иткән очракта хокуклары бозылган гражданнар, 

кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеген 

гамәлгә ашыручы органга мөрәҗәгать иткән очракта һәм мондый мөрәҗәгать 

каралмаган яисә мөрәҗәгать итүченең таләпләре канәгатьләндерелмәгән);»; 

б) 2 пунктның «б» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"б) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян китерү, Россия 

Федерациясе халыкларының хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, 

мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), Россия 

Федерациясе Музей фонды составына кертелгән музей предметларына һәм 

музей коллекцияләренә, аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия 

Федерациясе Архив фонды документларына, аерым тарихи, фәнни, мәдәни 

әһәмияткә ия документларга, Милли китапханә фонды составына керүче 

документларга, дәүләт иминлегенә зыян салу, шулай ук табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү;». 

 

2. Әлеге карарны “Лениногорские вести” газетында бастырып чыгарырга, 

Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында (leninogorsk.tatar.ru) 



һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контролҗдә тотуны Татарстан 

Республикасы "Лениногорск муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең 

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы муниципаль казна учреждениесенә 

(Поповченко Н.В)  экология, табигый ресурслар һәм җирдән файдалану 

буенча комиссиясенә (Мишин И. И. И.) йөкләргә. 

 

 

Лениногорск муниципаль  

Районы Башлыгы, Советы рәисе                           Р.Г.Хөсәенов 

 


