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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә 
органнарының исемлеген алып бару тәртибе турында 

 
 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең  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-Ф3 номерлы Федераль закон һәм 
«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә 
Лениногорск район Советы КАРАР ИТТЕ: 

 
1. Тәкъдим ителгәннәрне расларга: 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципаль 
контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә 

органнарының исемлеген алып бару тәртибе; 
«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә 
органнарының исемлеге формасы . 

  2.Әлеге карар рәсми рәвештә Лениногорск муниципаль районы рәсми 
сайтында басылып чыкканнан соң үз көченә керә . 



3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе 

Н.Р.Залаковка йөкләргә.  
 

 
Лениногорск муниципаль  

районы Башлыгы, Совет рәисе                                       Р.Г. Хөсәенов 
 

 
 

 
 
  

 

 



Расланды  

“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советы карары белән 
2019 елның 21 августы, № 46 

 

 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 
муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

җирле үзидарә органнарының исемлеген алып бару тәртибе  
 

 1.Әлеге тәртип аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле «Лениногорск 
муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм җирле үзидарә 

органнарының муниципаль контроль төрләре исемлеген (алга таба - исемлек) 
алып бару өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга сала.  

2.Исемлекне “Лениногорск муниципаль районы»  муниципаль берәмлеге 

администрациясе алып бара.  
3.Исемлеккә түбәндәге мәгълүматларны кертер гә тиеш: 

“Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә 
органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 

турында»; 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең тиешле муниципаль контроль 
төрләрен гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органнары исемнәре 

турында” 2006 ел, 30 декабрь, 626нчы карары;  
тиешле җирле үзидарә органнарына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен бирү турында «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 
берәмлегенең муниципаль норматив хокукый актлары реквизитлары хакында . 

4. Исемлекне алып бару түбәндәге процедураларны үз эченә ала:    

мәгълүматларны исемлеккә кертү;  
исемлектәге белешмәләргә үзгәрешләр кертү.  

5.Исемлекне раслау, аңа үзгәрешләр кертү «Лениногорск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге тарафыннан карар рәвешендәге хокукый акт 

кабул итү юлы белән гамәлгә ашырыла.  
6.«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең тиешле 

җирле үзидарә органына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру вәкаләтләрен 
бирү турындагы норматив хокукый акты исемлеккә мәгълүматларны кертү 

өчен нигез булып тора.  
Исемлектәге белешмәләргә үзгәрешләр кертү өчен 7.0 нигез булып торалар:  

муниципаль контроль төре исемен үзгәртү;  
муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органы 



исемен үзгәртү; 
тиешле җирле үзидарә органына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен бирү турында муниципаль норматив хокукый актның үз көчен 
югалтуын тану; 

башка җирле үзидарә органнарына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 
вәкаләтләрен бирү турында муниципаль норматив хокукый акт чыгару;  

муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә органы 
вәкаләтләрен туктату.  

Исемлектәге белешмәләргә үзгәрешләр кертү өчен 7.0 нигез булып торалар:  
муниципаль контроль төре исемен үзгәртү;  
муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органы 

исемен үзгәртү; 
тиешле җирле үзидарә органына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен бирү турында муниципаль норматив хокукый актның үз көчен 
югалтуын тану; 

башка җирле үзидарә органнарына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 
вәкаләтләрен бирү турында муниципаль норматив хокукый акт чыгару;  

муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә органы 
вәкаләтләрен туктату.  

8. Исемлеккә мәгълүмат кертү, аңа үзгәрешләр кертү исемлектәге 
белешмәләргә үзгәрешләр кертү өчен әлеге Тәртипнең 6, 7 пунктларында 

күрсәтелгән нигезләр барлыкка килгән көннән биш эш көне эчендә 
"Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге тарафыннан 
кертелә.  

9. Исемлек “Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 
берәмлегенең рәсми сайтында урнаштырыла.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Расланды  
“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советы карары белән 

2019 елның 21 августы, № 46  
 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 
муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

җирле үзидарә органнарының исемлеге формасы  
 

 

 
 

№ 
п/п 

Муниципаль 
контроль төре 

Җирле үзидарә 
органының исеме 

Норматив-хокукый 
актларның реквизитлары  

1 2 3 4 

1    

2    

3    


