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ПОСТАНОВЛЕНИЕ              КАРАР                                                      
 

 «23» август 2019 ел                                                                                           № 261 

 

Азнакай муниципаль районы 

территориясендә муниципаль контрольне 

гамәлгә ашырганда тикшерү кәгазенең 

типлаштырылган (үрнәк) формасын раслау 

турында 

         

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» Федераль законның 9 статьясындагы 11.3 өлеше нигезендә, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

06.10.2003 ел №131-ФЗ  Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Тикшерү кәгазьләрен (контроль мәсьәләләр исемлеген) эшләүгә һәм раслауга 

карата гомуми таләпләрне раслау турында» 13.02.2017 ел №177 карары 

нигезендә, карар чыгара: 

1. Расларга: 

- 1 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районы территориясендә 

муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда тикшерү кәгазенең 

типлаштырылган (якынча) формасын; 

- 2 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районы территориясендә 

муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда тикшерү кәгазе формасын тутыру 

буенча методик тәкъдимнәр. 

2. Азнакай муниципаль районы территориясендә муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыручы барлык субъектларга: 

 - муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның административ 

регламентларында муниципаль контроль органы вазыйфаи заты тарафыннан 

планлы тикшерү уздырганда тикшерү кәгазьләрен (контроль мәсьәләләрне) 

куллану бурычын күздә тотарга.); 

- ел саен, агымдагы елның 1 сентябренә кадәр, муниципаль контроль 

буенча планлы тикшерү үткәргәндә (тиешле контроль төре буенча) Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетына тикшерү кәгазе (контроль 
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мәсьәләләр исемлеге) әзерләргә һәм раслатыра. 

3. Әлеге карарны түбәндәге веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында» бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җитәкче            А.Х. Шәмсетдинов 

 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/


Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта  

«_____»___________2019  № ______ 

Азнакай муниципаль районы территориясендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда тикшерү кәгазенең типлаштырылган 

(үрнәк) формасы 

______________________________________________ 

(контроль органы исеме) 

______________________________________________ 

(контроль төре (күзәтчелек)) 

Контроль мәсьәләләрнең тикшерү исемлеге 

 
Таләпләр исемлеге Норматив хокукый актларның һәм 

техник норматив хокукый 

актларның структур элементлары 

Әйе Юк Кирәкми Күрсәткеч Искәрмә 

       

       

       

       

 
   __________      _________________      (имза)      (Ф.И.О., тикшерелүче субъект вәкиле вазыйфасы) «_____» ___________ 20__ ел 

 

   _______________      _____________      (имза)     (Ф.И.О., тикшерелүче субъект вәкиле вазыйфасы)   «___» ____________ 20___ ел 

 
Норматив-хокукый актлар, шул исәптән техник норматив хокукый актлар исемлеге, алар нигезендә таләпләр куелган. 

Контроль битне (контроль сораулар исемлеген) тутыру буенча тәкъдимнәр): 

"әйе" позициясендә, әгәр куелган таләп тулы күләмдә үтәлгән булса, билге куела; 

"юк" позициясендә, әгәр куела торган таләп тулысынча тормышка ашырылмаган яки тормышка ашырылмаган булса, билге куела; 

"таләп ителми" позициясендә, әгәр куела торган таләп тикшерелә торган субъект тарафыннан гамәлгә ашырылмаса һәм (яки) әлеге 

тикшерелә торган субъектка карата контроль (күзәтчелек) үткәрелмәсә, билге куела; 

"санлы күрсәткеч" позициясендә сан күрсәткече тора, әгәр куела торган таләп санлы бәяләнергә тиеш булса; 

"Искәрмә" позициясендә аңлатма язулар, әгәр куела торган таләп тулы күләмдә үтәлмәсә, аңлатмалар да чагылдырыла. 
 



Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 2 нче кушымта  

«_____»___________2019  № ______ 

 

Азнакай муниципаль районы территориясендә муниципаль контрольне 

тормышка ашырганда тикшерү кәгазе формасын тутыру буенча 

Методик тәкъдимнәр 

 

1. Тикшерү кәгазе (контроль мәсьәләләр исемлеге) Россия Федерациясе 

законнары нигезендә тикшерелә торган субъектка карата муниципаль контрольнең 

тиешле органнары (алга таба - муниципаль контроль органы) тарафыннан 

тикшерелергә тиешле таләпләрнең тулы исемлеге булып тора. 

2. Тикшерү кәгазе (контроль сораулар исемлеге) юридик затның, шәхси 

эшмәкәрнең тикшерү предметын тәшкил итә торган мәҗбүри таләпләрнең үтәлеше 

яки үтәлмәве турында бертөсле дәлилләгән сораулар исемлеген үз эченә ала. 

3. Тикшерү кәгазьләре (контроль сораулар исемлеге) муниципаль контроль 

органы тарафыннан эшләнә һәм Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының норматив хокукый акты белән раслана. 

4. Муниципаль контроль органы, тикшерелгән затларның һәм объектларның 

үзенчәлеген исәпкә алып, типлаштырылган форманы өстәмә графиклар, юллар 

белән тулыландырырга хокуклы. 

5. Тикшерү кәгазендә (контроль мәсьәләләр исемлеге) юридик затка, шәхси 

эшкуарга карата куелган барлык мәҗбүри таләпләргә, муниципаль хокукый 

актларда билгеләнгән таләпләргә кагыла торган мәсьәләләр йә планлы тикшерү 

предметы бары тик муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри 

таләпләрнең, таләпләрнең бер өлеше белән генә чикли, аларны үтәү 

гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә 

мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), дәүләт 

иминлегенә, шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

6. Тикшерү кәгазьләре (контроль сораулар исемлеге) Азнакай муниципаль 

районы сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

«Муниципаль контроль» бүлегендә урнаштырыла». 

7. Тикшерү кәгазе (контроль мәсьәләләр исемлеге) тикшерү үткәрү 

турындагы күрсәтмәләр белән бер үк вакытта тикшерелүче затка муниципаль 

контроль органы тарафыннан җибәрелә. 

8. Тикшерү кәгазьләре (контроль сораулар исемлеге) тикшерүче вәкиленең 

вәкиле белән берлектә матбугатта тикшерү үткәрү мәгълүматын чагылдыру 

формасы буларак кулланыла. 

9. Күчмә тикшерүләрне гамәлгә ашырганда тикшерү кәгазьләрен (контроль 

сораулар исемлекләрен) тутыру тикшерелүче зат вәкиле барында башкарыла. 

10. Уртак планлы тикшерүләр уздырганда, әлеге карарның 1 нче 

кушымтасында билгеләнгән форма нигезендә, берничә муниципаль контроль 

органнары тарафыннан эшләнелә торган җыелма тикшерү кәгазьләре (контроль 

мәсьәләләр исемлеге) кулланылырга мөмкин. 

11. Тикшерү үткәрү нәтиҗәләре буенча тутырылган тикшерү кәгазен 

(контроль сораулар исемлеген) кулланып тикшерү кәгазе (тикшерү сораулары 

исемлеге) кулланып тикшерү актына кушыла. 


