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КАРАР
№ 163

Азнакай муниципаль районы территориясендә
гамәлгә ашырыла торган муниципаль контрольне
гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге
күрсәткечләрен гамәлгә ашыру, муниципаль
контроль төрләре исемлеген алып бару төрләре һәм
тәртибе турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә «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 карар
бирәм:
1. Расларага:
- Азнакай муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган
муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару тәртибен, №1 кушымта
нигезендә.
- Азнакай муниципаль районы территориясендә һәм аны гамәлгә ашыруга
вәкаләтле җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган
муниципаль контроль төрләре исемлеге, №2 кушымта нигезендә.
- Азнакай муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган
муниципаль контрольне гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге
күрсәткечләре исемлеген, №3 кушымта нигезендә.
2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты карарлары үз көчен
югалткан дип танырга:
- «Муниципаль контрольне гамәлгә ашырырга вәкаләтле органнар һәм
вазыйфаи затлар исемлеге турында " 2014 ел, 27 гыйнвар, 10 нчы карары;
- «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты Җитәкчесенең
«Муниципаль контрольне гамәлгә ашырырга вәкаләтле органнар һәм вазыйфаи
затлар исемлеге турында "2014 ел, 27 гыйнвар, 10 нчы карары белән расланган
Муниципаль контрольне гамәлгә ашырырга вәкаләтле органнар һәм вазыйфаи

затлар исемлегенә үзгәрешләр кертү хакында" 2014 ел, 28 февраль, 33 нче
карары;
- № 21.12.2018 ел, № 357 «Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының» муниципаль контрольне гамәлгә ашырырга вәкаләтле органнар
һәм вазыйфаи затлар исемлеге турында "2014 ел, 27 гыйнвар, 10 нчы карары
белән расланган Муниципаль контроль үтәргә вәкаләтле органнар һәм вазыйфаи
затлар исемлегенә үзгәрешләр кертү хакында" (28.02.2014 ел, №33 карар
редакциясендә).
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында»
түбәндәге
адрес
буенча
бастырып
чыгарырга:
http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында
Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча
урынбасары Г. Г. Сөләймановага йөкләргә.
Җитәкче

А.Х.Шәмсетдинов

Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитеты карарына №1 кушымта
«_____»____________ № _______

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә
гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 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 Азнакай
муниципаль
районының
муниципаль
контроль
төрләре
исемлеген
формалаштырганда һәм алып баруда барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне
җайга сала (алга таба текст буенча-Исемлек).
1.2. Исемлекне формалаштыру һәм алып бару принциплар нигезендә
гамәлгә ашырыла:
- исемлеккә кертелергә тиешле муниципаль контроль төрләре турында
мәгълүматларга таләпләрнең бердәмлеге;
- исемлектә булган мәгълүматларның дөреслеген һәм вакытында
актуальләштерү;
- исемлектә булган мәгълүматның ачыклыгы һәм һәркем өчен ачык булуы.
1.3.
Татарстан
Республикасы
Азнакай
муниципаль
районы
территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре
турында белешмәләр исемлегенә кертү өчен 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.
1.4. Муниципаль контроль төрләре исемлеге Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының әлеге карары белән
раслана һәм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
«муниципаль контроль»бүлекчәсендә урнаштырыла.
II. Исемлекне формалаштыру һәм алып бару тәртибе
2.1. Исемлеккә түбәндәге мәгълүматлар кертелә:
1) Азнакай муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган
муниципаль контроль төре исеме;
2) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә
органнарының муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыру буенча
вәкаләтләре бирелгән исеме, аларның урнашу урыны, телефон;
3) муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә органы
вәкаләтләрен билгели торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актының, муниципаль норматив хокукый актның атамасы
һәм реквизитлары.

2.2. Исемлекне Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетының юридик бүлеге (алга таба - вәкаләтле орган) алып бара.
2.3. Исемлектә булган мәгълүматларның актуаль торышын тәэмин итү
бурычы муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыруга вәкаләтле
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә органына
(алга таба - Орган) йөкләнә.
2.4. Исемлектә булган мәгълүматларның актуаль торышын тәэмин итү
максатларында Орган, муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыруны
билгели торган норматив-хокукый акт проектын килештерүгә (үзгәртүче)
җибәргәннән соң бер эш көне эчендә вәкаләтле органга язма рәвештә хәбәр
итүне тәэмин итә.
2.5. Әлеге Тәртипнең 2.1 пунктында күрсәтелгән исәп объектлары
турындагы мәгълүматларны үзгәрткәндә, Орган, тиешле мәгълүматларны
үзгәрткән көннән соң ун эш көне эчендә, тәкъдим ителә торган үзгәрешләрнең
хокукый нигезләрен күрсәтеп, исемлеккә үзгәрешләр кертү турында норматив хокукый акт проектын вәкаләтле органга җибәрә.
Гаризага муниципаль тикшерүнең тиешле төрен гамәлгә ашыруны билгели
торган административ регламентның актуаль текстының электрон версиясе
Word форматында бер файлта кулланыла.
2.6. Вәкаләтле орган норматив-хокукый акт проектын алганнан соң ун эш
көне эчендә исемлеккә тиешле үзгәрешләр кертү турында норматив-хокукый акт
әзерләүне гамәлгә ашыра.
2.7. Әлеге Тәртипнең 2.6 пунктында күрсәтелгән норматив-хокукый акт үз
көченә кергәннән соң, яңартылган исемлек Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының «Муниципаль контроль» бүлекчәсендә урнаштырыла.
2.8. Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру каралган Федераль законның
(башка норматив хокукый актның) үз көчен югалтуын танганда, Орган
муниципаль контрольне гамәлгә ашыру каралган Федераль законның (башка
норматив хокукый актның) үз көчен югалтуын таныган көннән өч эш көне
эчендә бу хакта язма рәвештә вәкаләтле орган хәбәр итә.
2.9. Вәкаләтле орган әлеге Тәртипнең 2.8 пунктында күрсәтелгән хәбәр
алганнан соң ун эш көне эчендә исәпкә алу объектын исемлектән төшереп
калдыру максатында исемлеккә тиешле үзгәрешләр кертү турында нормативхокукый акт әзерләүне гамәлгә ашыра.

Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитеты карарына №2 кушымта
«______»__________2019 № _______

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә
гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аны гамәлгә
ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органнары исемлеге
№
п/п

1
1

Муниципаль
контроль төре исеме

2
Муниципаль җир
контроле

Муниципаль
контрольне гамәлгә
ашыруга вәкаләтле
Татарстан
Республикасы
Азнакай муниципаль
районы җирле
үзидарә органы исеме
(урнашу урыны,
телефон)
3
МКУ «Татарстан
Республикасы
Азнакай муниципаль
районының Мөлкәт
һәм җир
мөнәсәбәтләре
палатасы»
(Азнакай шәһәре, М.
Солтангалиев ур., 24
йорт, тел. 8 (85592) 763-29)
Муниципаль
контроль үтәргә
вәкаләтле вазыйфаи
зат – Азнакай
муниципаль районы
Башкарма комитеты
җитәкчесенең
инфраструктура
буенча урынбасарыХаннанов Р. Р.

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

4
- Россия Федерациясе Җир кодексы;
- Административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе кодексы";
- "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";
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт җир
күзәтчелеген гамәлгә ашыручы федераль
башкарма хакимият органнарының муниципаль
җир контролен гамәлгә ашыручы органнар
белән үзара хезмәттәшлеге кагыйдәләрен раслау
турында" 2014 елның 26 декабрендәге 1515
номерлы карары";
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "юридик
зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан мондый кисәтү
һәм аларны карап тикшерү өчен мәҗбүри
таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтү
төзү һәм җибәрү кагыйдәләрен, мондый кисәтү
үтәлеше турында хәбәрнамәне раслау хакында"
2017 елның 10 февралендәге 166 номерлы
карары";
- "Татарстан Республикасы территориясендә
муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру
тәртибе турында" 2015 елның 13 октябрендәге
83-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
законы";
- "Татарстан Республикасында җирле үзидарә
турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы";
- Татарстан Республикасының «Азнакай
муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Уставы Татарстан Республикасы Азнакай

2

Муниципаль торак
контроле

Татарстан
Республикасы
Азнакай муниципаль
районы Башкарма
комитетының
торакны исәпкә алу
һәм бүлү бүлеге
(Азнакай шәһәре,
Ленин урамы, 14
йорт, тел. 8(85592) 706-91)
Муниципаль
контроль үтәргә
вәкаләтле вазыйфаи
зат – Азнакай
муниципаль районы
Башкарма комитеты
җитәкчесенең
икътисад һәм
финанслар буенча
урынбасарыСөләйманова Г.Г.

районы Советының 28.05.2012 ел, № 154-21
карары белән кабул ителде;
- Татарстан Республикасы Азнакай район
Советының 2006 елның 23 гыйнварындагы 35
номерлы карары белән расланган Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитеты
турында нигезләмә;
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы
Советының
2018
елның
22
августындагы 202-30 номерлы карары белән
расланган " Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Мөлкәт һәм җир
мөнәсәбәтләре Палатасы «муниципаль казна
учреждениесе турында нигезләмә;
«Татарстан
Республикасы
Азнакай
муниципаль районы чикләрендә торак пунктлар
чикләреннән читтә урнашкан җирле әһәмияттәге
автомобиль юлларының сакланышын тәэмин
итүгә
Муниципаль
контрольне
гамәлгә
ашыруның административ регламенты турында
" Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының 17.04.2014 ел, №74 карары
(11.08.2014 ел, №152, 28.08.2015 ел, №233 карар
редакциясендә).
- «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;
- «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында "
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон;
- Россия Федерациясе Икътисадый үсеш
министрлыгының
«дәүләт
контролен
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне
гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм
индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау
турында «Федераль закон нигезләмәләрен
гамәлгә ашыру хакында»;
- «Татарстан Республикасында җирле үзидарә
турында " 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы»;
- Татарстан Республикасының «Азнакай
муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Уставы Татарстан Республикасы Азнакай
районы Советының 28.05.2012 ел, № 154-21
карары белән кабул ителде;
- Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының «Азнакай муниципаль районы
территориясендә муниципаль торак фондыннан
файдалануга һәм саклануга, әлеге фондның
торак урыннарына билгеләнгән санитар һәм
техник
кагыйдәләр
һәм
нормаларга,
законнарның башка таләпләренә туры килүенә
муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча
административ
регламентны
раслау
турында»2016 елның 17 маендагы 168 номерлы
карары. әлеге фондның торак биналарының

3.

Татарстан
Республикасы
Азнакай муниципаль
районы чикләрендә
торак пунктлар
чикләреннән тыш
җирле әһәмияттәге
автомобиль
юлларының
сакланышын тәэмин
итүгә муниципаль
контроль

Татарстан
Республикасы
Азнакай муниципаль
районы Башкарма
комитетының
архитектура һәм
инфраструктура
үсеше бүлеге
(Азнакай шәһәре, М.
Солтангалиев ур., 24
йорт, тел. 8 (85592) 734-41)
Муниципаль
контроль үтәргә
вәкаләтле вазыйфаи
зат – Азнакай
муниципаль районы
Башкарма комитеты
җитәкчесенең
инфраструктура
буенча урынбасарыХаннанов Р. Р.

билгеләнгән санитар таләпләргә туры килүе.
- Россия Федерациясе Җир кодексы,-«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»,
- «Россия Федерациясендә автомобиль юллары
һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү хакында " 2007 елның 8
ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль закон»,
- Татарстан Республикасы Җир кодексы,
- «Татарстан Республикасында җирле үзидарә
турында " 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ
номерлы ТР Законы»,
- Азнакай район Советының «Татарстан
Республикасы «Азнакай муниципаль районы»
муниципаль берәмлеге Уставы турында»
28.05.2012 ел, №154-21 карары (29.01.2014 ел,
№289-40, 12.08.2014 ел, №316-45, 30.04.2015 ел,
№361-52, 07.12.2015 ел, №17-3, 18.08.2016 ел,
№60-9, 22.03.2017 ел, № 104-17, 27.12.2017 ел,
№166-24, 22.08.2018 ел, №200-30 карарлары
редакциясендә)),
- Азнакай район Советының «Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетының хәле турында " 2006
елның 23 гыйнварындагы 31 номерлы карары»;
«Татарстан
Республикасы
Азнакай
муниципаль районы чикләрендә торак пунктлар
чикләреннән читтә урнашкан җирле әһәмияттәге
автомобиль юлларының сакланышын тәэмин
итүгә
Муниципаль
контрольне
гамәлгә
ашыруның административ регламенты турында
" Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының 17.04.2014 ел, №74 карары
(11.08.2014 ел, №152, 28.08.2015 ел, №233 карар
редакциясендә)

Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитеты карарына №3 кушымта
«____»__________ № _______

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контрольне
гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре
исемлеге
Күрсәткечләр:
1.
еллык күрсәткеч: муниципаль контрольне узган елга 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: төзекләндерү кагыйдәләрен бозган очракта
юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар закон тарафыннан саклана торган
кыйммәтләргә зыян китерү фактларының кимүе, %;
V = (A / B –А1 /В1) x 100
A – узган ел төзелгән актлар (беркетмәләр) саны, берәмлек;
А1 - агымдагы елда төзелгән актлар (беркетмәләр) саны, берәмлек;
B – узган ел үткәрелгән рейдлар саны (Системалы мониторинг) берәмлек;
В1 – агымдагы елда үткәрелгән рейдлар саны (Системалы мониторинг),
берәмлек.
3..квартал күрсәткечләре: аларны гамәлгә ашыру буенча административ
регламентлар кабул ителгән муниципаль контроль төрләре өлеше,
муниципаль районда контроль төрләренең гомуми саныннан, %тәшкил
итә.
V= A/B х 100 %
А – муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча кабул ителгән
административ регламентлар саны;
В – муниципаль контрольнең расланган төрләре.

