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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» август 2019 ел

КАРАР
№ 255

Азнакай муниципаль районының муниципаль
җир контроле буенча планлы тикшерү кәгазе
формасын (контроль мәсьәләләр исемлеген)
раслау турында
«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау
турында» 26.12.2008 ел №294-ФЗ Федераль закон, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең «Тикшерү кәгазьләрен (контроль мәсьәләләр исемлекләрен)
эшләүгә һәм раслауга гомуми таләпләрне раслау турында» 13.02.2017 ел №177
карары нигезендә, карар чыгара:
1. Азнакай муниципаль районының муниципаль җир контроле буенча
планлы тикшерү кәгазе формасын (контроль мәсьәләләр исемлеген), №1
кушымта нигезендә, расларга.
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм
Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет - телекоммуникация
челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча
урынбасары Р. Р. Ханнановка йөкләргә.

Җитәкче

А.Х. Шәмсетдинов

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

(Форма)
Азнакай муниципаль районының муниципаль җир контроле буенча
планлы тикшерү (контроль мәсьәләләр исемлеге)
Тикшерү кәгазе
_______________________________________________________________________
(муниципаль контроль органы исеме)
карата ________________________________________________________________
(муниципаль контроль тикшерү үткәрү турында орган җитәкчесе, җитәкчесе урынбасары
боерыгының реквизитлары)
_____________________________________________________________________________
_
(тикшерүнең хисап номеры һәм тикшерүнең хисап номерын бирү датасы
тикшерүләрнең бердәм реестры)
_____________________________________________________________________________
_
(вазыйфаи затның планлы рәвештә уздыра торган вазыйфасы, фамилиясе һәм
инициаллары тикшерү)
_____________________________________________________________________________
_
(юридик затның, шәхси эшмәкәр исеме, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган
очракта)
)
_____________________________________________________________________________
__
(юридик затның эшчәнлек төре/шәхси эшмәкәр,
җитештерү объекты, тибы, характеристика, риск категориясе,
куркынычлылык классы)
_____________________________________________________________________________
__
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа
и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем производственные объекты)
_____________________________________________________________________________
__
(планлы тикшерү предметын чикләүгә күрсәтмә
муниципаль хокукый яктан билгеләнгән таләпләр, таләпләр
актлар, изложенными формасында тикшерү бите, әгәр бу каралган
муниципаль контроль төрен оештыру һәм уздыру тәртибе)
N
п/п
1

Сораулар*

Мәҗбүри таләпләр билгеләнгән
норматив хокукый акт
реквизитлары

Җир
кишәрлегенә Россия Федерациясе Җир
документлар булу
кодексының 25, 26 статьлары,

Слрау вариантлары
әйе
юк

Федераль законның 3 пункты 28
статьясы 21.12.2001 N 178-ФЗ
2

3

4

5
6
7

8

Хокук
билгеләү
документлары
нигезендә
җир
кишәрлегеннән
файдалану (рөхсәт ителгән
файдалану)
Закон
нигезендә
җир
кишәрлекләрендә
урнаштырылган ызанлау,
геодезия һәм башка махсус
билгеләрне саклау
Җирләрне
саклау
чараларын
тормышка
ашыру
Җир
өчен
түләүләрне
вакытында башкару
Җир кишәрлекләрен үз
вакытында үзләштерү
Җир
кишәрлегеннән
файдалану хокукын алу
тәртибен саклау
Җир
законнарын
бозу
очракларын бетерү турында
күрсәтмәләрнең үтәлеше

РФ Жир кодексы 42 статья

РФ Жир кодексы 42 статья

РФ Жир кодексы 42 статья
РФ Жир кодексы 42 статья
РФ Жир кодексы 42 статья
РФ Жир кодексының 22
статьясы 2 пункты
РФ Жир кодексының 71
статьясы 7 пукнты

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(исемлектә булган мәсьәләләр буенча аңлатмалар һәм өстәмәләр)
Тикшерү үткәрүче затның имзасы:
__________________________________ _________________________________
(фамилия, инициаллар)
Юридик зат җитәкчесенең имзасы
(шәхси эшмәкәр):
__________________________________ _________________________________
юридик зат, шәхси эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме

