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Менделеевск муниципаль районы
территориясендә җирләрдән файдалануга
муниципаль җир контроле турында
нигезләмәгә өстәмәләр кертү хакында
Россия Федерациясе Җир кодексының 72 статьясы, «Россия Федерациясендә
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль
контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның
хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендә, "Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш
территорияләре турында" 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль закон
белән Татарстан Республикасы Менделеевск районы прокуратурасының 2019 елның 25
декабрендәге 02-08-02-2019 номерлы протестын карап,
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ:
1.
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советының 2016
елның 26 июнендәге 154 номерлы карары (алга таба - Нигезләмә) белән расланган
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә
җирләрдән файдалануга муниципаль җир контроле турында Положениегә түбәндәге
өстәмәләр кертергә:
1.1. Нигезләмәне түбәндәге редакциядә 3.1 бүлек белән тулыландырырга:
«3.1. «Менделеевск» алдан баручы социаль-икътисадый үсеш территориясендә
муниципаль контрольне гамәлгә ашыру үзенчәлекләре
3.1.1. «Менделеевск» социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнә торган
территориядәге муниципаль контроль «Менделеевск» алдан баручы социальикътисадый үсеш территориясе резидентларына карата Россия Федерациясе
законнары һәм әлеге Нигезләмә нигезендә Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасын (алга таба муниципаль контроль органы) гамәлгә ашыра..
3.1.2 Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру кысаларында планлы тикшерүләр,
"Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль
эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ
номерлы Федераль законның 1 статьясындагы 3.1 өлешендә күрсәтелгән муниципаль
контроль төрләреннән тыш, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль
контроль органнары тарафыннан Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә
уртак тикшерүләр рәвешендә уздырыла. План тикшерүләрен уздыруның еллык
планнары вәкаләтле федераль орган белән килештерелергә тиеш. вәкаләтле
федераль орган һәм (яисә) идарәче компания вәкиле планлы тикшерүләр уздырганда
катнашырга хокуклы.

3.1.3. Планлы тикшерүне үткәрү срогы аны үткәрелә башлаган көннән алып унбиш
эш көненнән дә артык булмаган вакыт тәшкил итә. Кече эшкуарлык субъекты булган
социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнә торган территориянең бер резидентына
карата планлы күчмә тикшерүләрне уздыруның гомуми срогы кече предприятие өчен
кырык сәгатьтән һәм елына ун сәгатьтән артмаска тиеш. Дәүләт контроле (күзәтчелек)
һәм муниципаль контроль органнарының һәм муниципаль контроль органнарының
тикшерү уздыра торган вазыйфаи затларының дәлилләнгән тәкъдимнәре нигезендә
катлаулы һәм (яисә) озак вакытлы махсус тикшерүләр уздыруга бәйле аерым
очракларда тикшерүне уздыру срогы озайтыла, әмма микропредприятиеләргә карата,
ун сәгатьтән дә артык булмаган һәм «Менделеевск» социаль-икътисадый үсеше алдан
баручы территориянең башка резидентларына карата унбиш эш көненнән артмаган
вакытка озайтыла.
3.1.4. Әлеге нигезләмәнең 3.1.3 өлешендәге күрсәтелгән нормалар "Дәүләт
контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик
затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 елның 26
декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 1 статьясындагы 3.1 өлешендә
күрсәтелгән муниципаль контроль төрләре өчен планлы тикшерүләр үткәрүнең башка
сроклары билгеләнгән очракларда кулланылмый..
3.1.5. «Менделеевск» алдан баручы социаль-икътисадый үсеш территориясе
резиденты тарафыннан Россия Федерациясе законнарын бозуларны планлы тикшерү
барышында ачыкланганда, муниципаль контроль органнарының вазыйфаи затлары
«Менделеевск» социаль-икътисадый үсеше алдан баручы территориясе резидентына
хокук бозуларны бетерү турында күрсәтмә бирәләр. Планлы тикшерүне уздыру
нәтиҗәләре турында акт төзегән көннән алып өч көннән дә соңга калмыйча хокук
бозуларны бетерү турындагы күрсәтмәнең күчермәсе «Менделеевск» алдан баручы
социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентына яисә аның вәкиленә расписка
астында тапшырыла йә «Менделеевск» социаль-икътисадый үсеше алдан баручы
территориясе резиденты яисә аның вәкиле тарафыннан шундый күрсәтмә алу датасын
таныклый торган башка ысул белән тапшырыла. Әгәр күрсәтелгән ысуллар белән хокук
бозуларны бетерү турындагы күрсәтмә «Менделеевск» социаль-икътисадый үсеше
алдан баручы территория резидентына яисә аның вәкиленә тапшыру мөмкинлеге
булмаса, ул почта аша заказлы хат белән җибәрелә һәм аны җибәргән көннән соң алты
көн узгач алынган дип санала.
3.1.6. Муниципаль контроль органнары, бозуларны бетерү турында күрсәтмә
бирелгән көннән алып, ике ай узгач, «Менделеевск» өстенлекле социаль-икътисади
үсеш территориясе резидентына планнан тыш тикшерү үткәрә. Тәртип бозуларны
бетерү өчен ике айдан артык вакыт кирәк булса, планнан тыш тикшерү бозуларны
бетерү турында күрсәтмәдә билгеләнгән вакыт эчендә, әмма әлеге күрсәтмәне
чыгарганнан соң алты айдан да соңга калмыйча үткәрелә.
3.1.7. «Менделеевск» алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе
резиденты тарафыннан планнан тыш тикшерү үткәрүгә кадәр бозуларны бетерү
турындагы күрсәтмәне үтәмәгән очракта, эшчәнлекне гамәлгә ашыру турындагы
килешү алга киткән социаль-икътисади үсеш территориясе резиденты статусы да
өзелергә мөмкин.
3.1.8. Планнан тыш тикшерүләр вәкаләтле федераль орган белән билгеләнгән
тәртиптә килештереп үткәрелә. Планнан тыш тикшерү үткәрү вакыты биш эш көненнән
дә артмаска тиеш.
3.1.9. "Менделеевск" алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе резиденты
муниципаль контроль органнары үткәргән вакытта тикшерүләр үткәрергә хокуклы:
1) контроль чараларын үткәргәндә катнашу, тикшерү предметына караган
мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә;
2) бирү Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында каралган
мәгълүматны алырга;
3) контрольлек чаралары нәтиҗәләре белән танышу һәм актларда мондый
нәтиҗәләр, алар белән килешү яки килешмәү, шулай ук дәүләт контроле (күзәтчелеге)

органнары һәм муниципаль контроль органнары вазыйфаи затларының аерым
гамәлләре белән танышу;
4) Россия Федерациясе законнары нигезендә муниципаль контроль органнары
вазыйфаи затларының административ һәм (яисә) суд тәртибендә гамәлләренә (гамәл
кылмавына) шикаять бирергә.»
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында
бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru һәм Менделеевск муниципаль районының
рәсми сайтында урнаштырырга www.mendeleevsk.ru “Норматив документлар"
бүлегендә.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль районы
Советының законлылык, хокук тәртибе һәм депутат этикасы буенча Даими комитетка
йөкләргә.
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