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Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә контроль 

эшчәнлеген камилләштерү буенча 

чаралар планын («Юл картасы») 

раслау турында 

 

 

В целях совершенствования контрольной деятельности на территории 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 

осуществляемый  муниципальными органами контроля, в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, Исполнительный комитет 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә муниципаль органнар тарафыннан эшмәкәрлек эшчәнлеге 

субъектларына карата контроль эшчәнлеген гамәлгә ашыру барышында 

контроль эшчәнлеген камилләштерү максатларында,   «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

1. Лениногорск муниципаль районы территориясендә контроль 

эшчәнлеген камилләштерү буенча тәкъдим ителгән чаралар планын расларга. 
2.Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

һәм Лениногорск муниципаль районы сайтында бастырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 
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Лениногорск муниципаль районы " 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән» 

 

2019 елның 14 июне. № 766 

 

 

 

                                                   Лениногорск муниципаль районы территориясендә  

                                            контроль эшчәнлеген камилләштерү буенча чаралар планын 

 

 
 

№ 

п/п 

Чара Нәтиҗә Башкару 

вакыты 

Җаваплы 

1 2 3 4 5 

Оештыру-методик чара 

1. Муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару 

тәртибен раслау 

Норматив -хокукый акт 10 июнь 

2019 ел 
«Лениногорск 

муниципаль районы» 

муниципаль 

берәмлегенең икътисад 

бүлеге 

2. “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль контроль төрләре исемлеген раслау 

муниципаль контроль төре 10 июнь 

2019 ел 
«Лениногорск 

муниципаль районы» 

муниципаль 

берәмлегенең икътисад 

бүлеге 
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№ 

п/п 

Чара Нәтиҗә Башкару 

вакыты 

Җаваплы 

1 2 3 4 5 

3.  

Лениногорск муниципаль районы «муниципаль 

берәмлегенең рәсми сайтында муниципаль контроль 

(дәүләт һәм муниципаль контроль) бүлегендә 

муниципаль контроль төрләре исемлеген һәм 

муниципаль контроль төрләре исемлеген алып 

баруның расланган тәртибен урнаштыру) 

Рәсми сайтта 

мәгълүматның булуы 

10 июнь 

2019 ел 
«Лениногорск 

муниципаль районы» 

муниципаль 

берәмлегенең икътисад 

бүлеге, “Лениногорск 

муниципаль районы” 

муниципаль 

берәмлегенең 

массакүләм мәгълүмат 

чаралары һәм 

иҗтимагый берләшмәләр 

белән эшләү бүлеге 

4. Контрольдә тотылырга тиешле субъектларның 

(объектларның) муниципаль контроль буенча чаралар 

нәтиҗәләрен исәпкә алу 

контрольдә тотылырга 

тиешле субъектлар 

(объектлар) исемлеге 

буенча мәгълүматлар 

булу, муниципаль 

контроль чаралары 

нәтиҗәләре 

Ел буена 

 

 

Лениногорск 

муниципаль районы 

муниципаль 

берәмлегенең мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы, 

«АрхГрадСтрой 

Контроль»  

Мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтүгә юнәлдерелгән чаралар 

5. Тәкъдим ителгән структурада " Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә «Лениногорск 

Җирле үзидарә 

сайтларында мәгълүмат 

Ел буена 

 
«Лениногорск 

муниципаль районы» 
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№ 

п/п 

Чара Нәтиҗә Башкару 

вакыты 

Җаваплы 

1 2 3 4 5 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

муниципаль контроль буенча сайтның бүлеген 

тулыландыруны һәм үз вакытында актуальләштерүне 

тәэмин итү 

булу  муниципаль 

берәмлегенең икътисад 

бүлеге 

6. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә үтәлүне бәяләү 

контроль (күзәтчелек) 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 

җирле үзидарә 

органнарының рәсми 

сайтларында мәгълүмат 

булу 

Ел буена «Лениногорск 

муниципаль районы» 

муниципаль 

берәмлегенең икътисад 

бүлеге, “Лениногорск 

муниципаль районы” 

муниципаль 

берәмлегенең 

массакүләм мәгълүмат 

чаралары һәм 

иҗтимагый берләшмәләр 

белән эшләү бүлеге 

7. Мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау 

программаларын микъдар һәм сыйфат күрсәткечләрен 

үз эченә алган актуальләштерү 

Норматив-хокукый актлар Ел саен Лениногорск 

муниципаль районы 

муниципаль 

берәмлегенең мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы, 

«АрхГрадСтрой 

Контроль»  
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№ 

п/п 

Чара Нәтиҗә Башкару 

вакыты 

Җаваплы 

1 2 3 4 5 

8. Профилактик чараларның план-графикларын раслау Расланган план-график Ел саен Лениногорск 

муниципаль районы 

муниципаль 

берәмлегенең мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы, 

«АрхГрадСтрой 

Контроль»  

9. Лениногорск муниципаль районы «муниципаль 

берәмлегенең рәсми сайтында профилактик 

чараларның мәҗбүри таләпләрен һәм план-

графикларын бозуларны профилактикалау 

программаларын муниципаль контроль бүлегендә 

урнаштыру (дәүләт һәм муниципаль контроль)) 

Сайтта мәгълүмат булу 2019 елның 

31 декабренә 

кадәр 

«Лениногорск 

муниципаль районы» 

муниципаль 

берәмлегенең икътисад 

бүлеге, “Лениногорск 

муниципаль районы” 

муниципаль 

берәмлегенең 

массакүләм мәгълүмат 

чаралары һәм 

иҗтимагый берләшмәләр 

белән эшләү бүлеге 

10. Мәҗбүри таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча юридик 

затларга, шәхси эшмәкәрләргә мәгълүмат бирү (шул 

исәптән мәҗбүри таләпләрне үтәү, семинарлар һәм 

конференцияләр үткәрү, массакүләм мәгълүмат 

Публикацияләр, 

үткәрелгән чаралар 

даими Лениногорск 

муниципаль районы 

муниципаль 

берәмлегенең мөлкәт 
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№ 

п/п 

Чара Нәтиҗә Башкару 

вакыты 

Җаваплы 

1 2 3 4 5 

чараларында аңлату эшләре үткәрү һәм башка 

ысуллар белән 
һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы, 

«АрхГрадСтрой 

Контроль»  

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 

2019 елның 

10 июненә 

кадәр 

«Лениногорск 

муниципаль районы» 

муниципаль 

берәмлегенең икътисад 

бүлеге 

 
 


