
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль район Советы  

КАРАРЫ 

 

16 октября  2019 ел.                                                                                    № 219 
 

 

«Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы» 

территориясендә гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль контроль төрләре 

исемлеген алып бару тәртибен раслау 

турында 

          

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик 

затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 

декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы КАРАР чыгарды: 

1. Кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 

исемлеген алып бару тәртибен расларга; 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3.  Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районы башлыгы                                                       Н.А. Вазыйхов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан        Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль район  

Советы   карарына    кушымта 

2019 ел 16.10.  № 219 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 

исемлеген алып бару тәртибе 

 

 

        1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә  гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 

исемлеген алып бару тәртибе (алга таба- тәртип), «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә эшләнгән», «Дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 

һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 

декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон белән, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру турындагы мәгълүматның ачыклыгын һәм һәркем өчен мөмкин 

булуын тәэмин итү максатларында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

контроль төрләре исемлеген формалаштыру һәм алып бару процедурасын (алга 

таба-исемлек) билгели. 

        2. Исемлек Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карары белән раслана. 

 

3. Исемлеккә түбәндәге мәгълүмат кертелә: 

1) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә муниципаль контроль төре исеме;  

 

2) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органы исеме, муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыру вәкаләте 

бирелгән, аның урнашу урыны, телефоны; 

3) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының муниципаль контрольне гамәлгә ашыру вәкаләтләрен билгели 

торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актының 

исеме һәм реквизитлары; 

4) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 



контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыруның административ регламентын 

раслау турында муниципаль норматив хокукый актының исеме һәм реквизитлары. 

 

4. Исемлекне алып бару Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының икътисад һәм территориаль планлаштыру бүлеге 

тарафыннан муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнары 

биргән белешмәләр нигезендә гамәлгә ашырыла. 

5. Исемлеккә үзгәрешләр кертү әлеге Тәртипнең 3 пунктындагы 4 

пунктчасында каралган муниципаль норматив хокукый акт кабул ителгән көннән 

алып 10 көн эчендә яисә аңа үзгәрешләр кертү белән гамәлгә ашырыла. 

6. Исемлек «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәре аша гомуми 

керү өчен ачык булып тора. 

Исемлек " Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырылырга тиеш. 

 


