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Татарстан Республикасы Менделеевск 

 муниципаль районы башкарма комитетының  

 2018 елның 21 июнендәге  390 номерлы   

«Менделеевск муниципаль районы муниципаль 

 берәмлекләрнең торак контроле гамәлгә 

 ашыру  муниципаль башкару функцияләре 

 үтәлеш административ хокук бозуларны раслау  

турында" карарга үзгәрешләр кертү турында 

 

  Федераль законнардагы үзгәрешләр белән бәйле Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының  Башкарма комитеты, 

  

КАРАР   ЧЫГАРДЫ: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы башкарма 

комитетының  2018 елның 21 июнендәге  390 номерлы «Менделеевск муниципаль 

районы муниципаль  берәмлекләрнең торак контроле гамәлгә ашыру  муниципаль 

башкару функцияләре үтәлеш административ хокук бозуларны раслау турында"  

түбәндәге үзгәрешләр кертелде: 

1.1. 1.5.1.2 пунктындагы  сүзләрне “күпфатирлы йортта биналарның 

милекчеләренең торак биналарга йөрү һәм аларны тикшерү ризалыгы белән”  

“күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең ризалыгы белән социаль найм 

килешүләре буенча торак урыннарны яллаучылар, социаль файдаланудагы торак 

фондының торак урыннарына найм шартнамәләре буенча торак урыннарны 

яллаучыларга күпфатирлы йортта мондый биналарга бару һәм аларны тикшерү ”  

сүзләр белән алыштырырга; 

1.2. 1.5.1.6 пунктында “милекчеләрнең хокуклары һәм законлы 

мәнфәгатьләре”  сүзләрдән соң “күпфатирлы йорттагы биналардагы” сүзләрен 

өстәргә   

1.3. 1.7.3 пунктында 3 абзацында “Федерацияның,” сүзенән соң “Россия 

Федерациясе Музей фонды составына кертелгән музей предметлары һәм музей 

коллекцияләренә, аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия Федерациясе 

Архив фонды документларына, Милли китапханә фонды составына керүче аеруча 

тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган документларга һәм документларга ия 

булган документлар,” сүзләрен өстәргә; 

        1.4.   1.7.3 пунктында 5  абзацында  “Россия Федерациясе халыклары” 



сүзләренән соң “Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән музей 

предметлары һәм музей коллекцияләренә, аеруча кыйммәтле, шул исәптән 

уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды документларына, Милли китапханә 

фонды составына керүче аеруча тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган 

документларга һәм документларга ия булган документлар,” сүзләрен өстәргә; 

  

1.5. 2.3 пунктында 5  абзацында түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян 

итәргә: «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 

һәрберсенең үз эшчәнлеген Россия Федерациясенең берничә субъекты 

территорияләрендә гамәлгә ашыручы юридик затка карата тикшерүләр үткәрү 

вакыты юридик затның һәр филиалы, вәкиллеге, аерымланган структур бүлекчәсе 

буенча аерым билгеләнә, шул ук вакытта тикшерүне үткәрүнең гомуми срогы 

алтмыш эш көненнән дә артмаска тиеш. »; 

 

1.6.  2.4.3 пунктында 2.4.3.3.4.  пунктча өстәргә киләсе эчтәлектәге: 

«2.4.3.3.4.  муниципаль торак контроле органына күпфатирлы йорттагы 

биналарны үзгәртеп планлаштыру һәм (яки) үзгәртеп кору тәртибе таләпләрен бозу 

фактлары турында мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар керү.» 

1.7.  5 пунктында 3 абзацында түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян 

итәргә: «Планнан тыш тикшерүнең предметы булып муниципаль хокукый актларда 

билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне үтәү, дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органнарының, муниципаль контроль органнарының күрсәтмәләрен 

үтәү, гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, 

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

һәйкәлләренә), музей предметларына һәм музей коллекцияләренә зыян китерүне 

булдырмау буенча чаралар үткәрү тора., Россия Федерациясе Музей фонды 

составына кертелгән, аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия 

Федерациясе Архив фонды документларына, Милли китапханә фонды составына 

керүче аеруча тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган, дәүләт иминлеген 

тәэмин итү, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка 

килүне кисәтү, мондый зыян китергән зыянны бетерү буенча, аерым тарихи, 

фәнни, мәдәни әһәмияткә ия булган документларга.»; 

1.8.   7.4.2  пунктын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

«Җирле үзидарә органы яисә вазыйфаи зат, мәҗбүри яисә мыскыл итү 

чагылышлары, вазыйфаи затның, шулай ук аның гаилә әгъзаларының тормышына, 

сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә куркынычлар булган язма мөрәҗәгать алганда, анда 

куелган сорауларның асылы буенча җавапсыз мөрәҗәгать калдырырга һәм 

мөрәҗәгать җибәргән гражданга хәбәр итәргә хокуклы.». 

2.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең торак - 

коммуналь хуҗалык буенча урынбасары вазыйфаларын башкаручыга йөкләргә. 

 

 

     Җитәкче                                                                                                  А.З.Хамматов 

 


