
 
 

 

            Постановление                                                            Карар 
 

                   2019 елның 18 декабре                      Чистай шәһәре                                       № 246 
  

 

Чистай муниципаль районы  

шәһәр Башкарма комитеты тарафыннан 

2018 елның 6 мартындагы  

41 номерлы карары белән расланган 

Чистай шәһәре территориясендә  

муниципаль торак контроле өлкәсендәге  

законнарның үтәлешен тикшерү буенча  

административ регламентка  

үзгәрешләр кертү хакында 

  

Чистай шәһәр прокурорының 2019 елның 10 декабрендәге 02-08-02-2019 

номерлы протестын үтәү йөзеннән, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында»гы 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси 

эшкуарларның хокукларын яклау турында»гы 2008 елның 26 декабрендәге 294-

ФЗ номерлы Федераль закон белән, «Россия Федерациясендә алгарышлы 

социаль-икътисадый үсеш территорияләре турында»гы 2014 елның 29 

декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында”гы  2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Чистай шәһәре   

Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Чистай муниципаль районы шәһәр Башкарма комитетының 2018 елның 6 

мартындагы 41 номерлы карары белән расланган Чистай муниципаль районы 

территориясендә муниципаль торак контроле өлкәсендәге законнарның 

үтәлешен тикшерү буенча административ регламентка түбәндәге үзгәрешләр 

кертергә:  

 

 



 

 

1.1. I бүлекне тулыландырырга. Гомуми нигезләмәләрне 1.9.1 пункты белән. 

 

«1.9.1. Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясендә (алга таба - 

ТОСЭР) алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентларына 

карата (алга таба - ТОСЭР резидентлары) муниципаль торак контроле әлеге 

Регламент нигезендә һәм «Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-

икътисадый үсеш территорияләре турында»гы  2014 елның 29 декабрендәге 

473-ФЗ номерлы Федераль законның 24 статьясында билгеләнгән 

үзенчәлекләрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.» 

 

1.2. 2.2 Пункт. II бүлек. Контроль функцияләрен үтәү тәртибенә карата 

таләпләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«2.2. Планлаштырылган тикшерүнең предметы булып мәҗбүри таләпләрнең 

һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрнең эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру барышында юридик зат, индивидуаль эшмәкәр тарафыннан 

үтәлүе тора, шулай ук эшмәкәрлек эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә 

ашыра башлау турында хәбәрнамәдә булган белешмәләрнең мәҗбүри 

таләпләргә туры килүе күздә тотыла. 

 

Планлы тикшерүне үткәрү өчен муниципаль контроль органы тикшерүләренең 

еллык планы нигез булып тора. 

 

Планлы тикшерүне планлы тикшерүләр үткәрү еллык планына кертү өчен 

түбәндәгеләр нигез булып тора: 

 

1. бер елдан соң: 

 

1.1. торак милекчеләре ширкәте, торак, торак-төзелеш кооперативы яки башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы тарафыннан күпфатирлы 

йортлар белән идарә итү буенча эшчәнлекне дәүләт торак органына 

билгеләнгән эшчәнлекне гамәлгә ашыру турындагы тапшырылган хәбәрнамә 

нигезендә башкарыла;  

1.1.1. социаль файдаланудагы беренче наем йортын социаль файдаланудагы 

наем йортлары муниципаль реестрында исәпкә кую, торак урыннарны наемга 

алучы эшчәнлеге тикшерелергә тиешле зат булып тора; 

1.2. юридик затны, индивидуаль эшмәкәрне соңгы планлы тикшерү 

тәмамлануы; 

1.3. коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) куллану нормативларын 

билгеләү яки үзгәртү; 

 

Еллык план буенча тикшерүләрне үткәрү планы муниципаль контроль органы 

җитәкчесе тарафыннан раслана. 

 



Планлы тикшерүләр уздыруның еллык планы муниципаль контроль органының 

рәсми сайтында (яисә мөмкин булган башка ысул белән) урнаштыру юлы белән 

кызыксынган затларга җиткерелә. 

 

Планлы тикшерүне уздыру турында юридик затка, шәхси эшмәкәргә, әгәр 

мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, индивидуаль 

эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрында булса, яки элек юридик зат, 

индивидуаль эшмәкәр тарафыннан муниципаль контроль органына яки башка 

ысул белән тәкъдим ителгән булса, юридик затның, шәхси эшмәкәрнең 

электрон почта адресы буенча җибәрелгән электрон документ ярдәмендә, 

заказлы почта җибәрү юлы белән тикшерү үткәрү турында муниципаль 

контроль органы җитәкчесенең, җитәкче урынбасарының планлы тикшерүне 

уздыра башлау турындагы боерыгы, яисә боерыгы күчермәсен җибәрү юлы 

белән муниципаль контроль органына көчәйтелгән квалификацияле электрон 

имзаланган  һәм (яисә) электрон документ ярдәмендә хәбәр ителә. 

 

Ел саен тикшерүләр планына кертү өчен чикләүләр: 

 

- планлы тикшерү юридик затны яисә индивидуаль эшмәкәрне дәүләт теркәвенә 

алганнан соң өч елдан да иртәрәк үткәрелмәскә мөмкин; 

- бер юридик затка яки индивидуаль эшкуарга карата планлы тикшерү өч елга 

бер тапкырдан да артык үткәрелмәскә мөмкин (Сәламәтлек саклау, мәгариф 

һәм социаль өлкәдә эшчәнлек алып баручы юридик затлардан һәм шәхси 

эшмәкәрләрдән тыш). 

 

Ел саен тикшерүләр үткәрү планында түбәндәге белешмәләр күрсәтелә: 

 

1) муниципаль контроль органы исеме; 

2) тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затның яисә вазыйфаи затларның, 

шулай ук тикшерүне үткәрүгә җәлеп ителгән экспертларның, эксперт 

оешмаларының вәкилләренең фамилияләре, исемнәре, атасының исемнәре, 

вазыйфалары; 

3) тикшерү үткәрелә торган юридик затның исеме, яисә индивидуаль 

эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затларның урнашкан 

урыннары (аларның филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур 

бүлекчәләре) яисә индивидуаль эшмәкәрләр эшчәнлеген фактта башкару 

урыны; 

4) максатлар, бурычлар, тикшерү предметы һәм аны үткәрү вакыты; 

5) тикшерүне уздыруның хокукый нигезләре, шул исәптән мәҗбүри таләпләр 

һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләр; 

6) тикшерү үткәрү сроклары һәм тикшерү үткәрү максатларына һәм 

бурычларына ирешү өчен кирәкле чаралар исемлеге; 

7) тикшерү үткәрү максатларына һәм бурычларына ирешү өчен юридик зат, 

шәхси эшмәкәр тарафыннан тапшырылырга тиешле документлар исемлеге; 

8) тикшерүне уздыруның башлану һәм тәмамлану датасы; 



9) муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча административ регламентлар 

исемлеге. 

 

Планлы тикшерү документлар тикшерүе һәм (яисә) күчмә тикшерү формасында 

уздырыла.» 

 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга һәм Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районының рәсми сайтында 

(http://chistopol.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны  Чистай шәһәр Башкарма 

комитеты җитәкчесе урынбасары  Ф.М. Садыйковка йөкләргә. 

 

 

 

Шәһәр Башкарма комитет 

җитәкчесе                                                                                                И.Ф.Рәхимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


