
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ 

 

КАРАРЫ 

 

2019 ел, 25 июль                                                                                     №236 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль 

контроль төрләре һәм җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару 

тәртибе турында 

"Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 

турында" 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 6 

статьясындагы 2 өлешенең 1 пункты нигезендә Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль 

контроль төрләре һәм җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару тәртибен 

расларга. 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район башлыгы 

урынбасары Л.Т.Хантимировка  йөкләргә. 

 

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль район Башлыгы-       

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы Советы рәисе                       

 

        

 

Р.Н. Заһидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Советы 2019 елның 25 июлендәге карары белән расланган  

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль 

контроль төрләре һәм җирле үзидарә органнары 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, "дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик 

затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 елның 26 

декабрендәге 294-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендә эшләнде һәм аларны 

гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының муниципаль контроль һәм җирле үзидарә органнары төрләре 

исемлеген төзегәндә һәм алып барганда барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне 

җайга сала (алга таба-исемлек буенча). 

1.2.Исемлекне формалаштыру һәм алып бару принциплар нигезендә гамәлгә 

ашырыла: 

 муниципаль контроль төрләре турында исемлеккә кертелергә тиешле 

белешмәләргә карата таләпләрнең бердәмлеге; 

 исемлектәге белешмәләрнең дөреслеген һәм үз вакытында актуальләштерү; 

 исемлектәге мәгълүматның ачыклыгы һәм һәркем өчен мөмкин булуы. 

1.3.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль контроль 

төрләре һәм җирле үзидарә органнары турындагы мәгълүматлар исемлегенә кертү 

өчен нигез булып, муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләрен билгели торган яки аны гамәлгә ашыру тәртибен һәм 

(яки) шартларын үзгәртә торган норматив хокукый актлар тора. 

1.4.Исемлек Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары белән раслана һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырыла. 

II. Исемлекне формалаштыру һәм алып бару структурасы, тәртибе 

 

2.1. Исемлеккә түбәндәге мәгълүматлар кертелә:: 

1)Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә 

ашырыла торган муниципаль контроль төренең исеме; 

2)муниципаль контрольнең тиешле төрен, аларның урнашу урынын, телефонын 

гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләр бирелгән Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районының җирле үзидарә органнары исеме, ; 

3)Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә органы 

вәкаләтләрен билгели торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актының, муниципаль норматив хокукый актның исеме һәм 

реквизитлары. 



2.2.Исемлекне алып бару Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге (алга таба - вәкаләтле орган) 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

2.3.Исемлектәге белешмәләрнең актуаль торышын тәэмин итү бурычы Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының җирле үзидарә органына йөкләнә, 

муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыруга вәкаләтле Орган (алга 

таба - Орган). 

2.4.Исемлектәге белешмәләрнең актуаль торышын тәэмин итү максатларында, 

муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыруны билгели (үзгәртә) 

торган норматив-хокукый акт проектын килештерүгә җибәргәннән соң, Орган бер 

эш көне эчендә вәкаләтле органга язма рәвештә хәбәр итүне тәэмин итә. 

2.5.Әлеге Тәртипнең 2.1 пунктында күрсәтелгән объектлар турындагы 

мәгълүматларны үзгәрткәндә Орган тиешле белешмәләр үзгәргәннән соң өч эш 

көне эчендә вәкаләтле органга, тәкъдим ителә торган үзгәрешләрнең хокукый 

нигезләрен күрсәтеп, үзгәрешләр кертү турында гариза җибәрә. 

Гаризага бер файлда Word форматында тиешле муниципаль контроль төрен 

гамәлгә ашыруны билгели торган административ регламент актуаль текстының 

электрон версиясе куела. 

2.6.Вәкаләтле орган гариза алганнан соң өч 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 вәкаләтле орган Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштыру өчен яңартылган исемлекне законлы 

көченә җибәрә. 

2.8.Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру каралган Федераль законның (башка 

норматив хокукый актның) үз көчен югалтуын таныганда, Орган Федераль 

законның (башка норматив хокукый актның) үз көчен югалткан дип танылганнан 

соң өч эш көне эчендә бу хакта вәкаләтле органга язма рәвештә хәбәр итә. 

2.9.Вәкаләтле орган, әлеге Тәртипнең 2.8 пунктында күрсәтелгән хәбәр 

алынганнан соң, өч эш көне эчендә, исәпкә алу объектын исемлектән төшереп 

калдыру максатларында, исемлеккә тиешле үзгәрешләр кертү турында норматив-

хокукый акт әзерләүне гамәлгә ашыра. 

2.10.Исәпкә алу объекты исемлегеннән төшереп калдырылган теркәү номеры алга 

таба файдаланылмый. 

 

 

 


