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Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Муниципаль торак контролен 
гамәлгә ашыру буенча комиссия төзү 
турында һәм Югары Ослан муниципаль 
районы территориясендә муниципаль торак 
контролен гамәлгә ашыру буенча 
административ регламентны раслау 
турында» 2014 елның 18 июлендәге 1036 
номерлы карарына үзгәрешләр кертү 
турында 
 
 
 «Россия Федерациясе Торак кодексына үзгәрешләр кертү турында» 2019 
елның 2 декабрендәге 390-ФЗ номерлы Федераль закон белән кертелгән Россия 
Федерациясе Торак кодексының 20 статьясындагы 4 өлешенең 1 пунктында 
үзгәрешләр кертелүгә бәйле рәвештә, Татарстан Республикасы Югары Ослан районы 
прокуратурасы протестларын үтәү йөзеннән Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 
 
   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
Җитәкчесенең «Муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру буенча комиссия төзү 
турында һәм Югары Ослан муниципаль районы территориясендә муниципаль торак 
контролен гамәлгә ашыру буенча административ регламентны раслау турында» 2014 
елның 18 июлендәге 1036 номерлы карарына (Башкарма комитет Җитәкчесенең 2016 
елның 29 декабрендәге 1923 һәм 29.12.2017 ел 2333нче номерлы, 25.06.2018 ел № 
626, 24.08.2018 ел № 937  карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: Административ регламентның 3.3 пунктын яңа редакциядә 
бәян итәргә: 

«Планлы тикшерүләрне еллык планына кертү өчен нигез булып, бер ел вакыт узу 
тора: 

 



1) әлеге эшчәнлекне гамәлгә ашыра башлау турында Дәүләт торак күзәтчелеге 
органына тапшырылган уведомление нигезендә күпфатирлы йортлар белән идарә 
итү буенча торак милекчеләре ширкәте, торак, торак-төзелеш кооперативы яки 
башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы тарафыннан эшчәнлекне 
гамәлгә ашыра башлау; 

   2) Социаль файдаланудагы наемга алынган беренче йортның муниципаль 
реестрында торак урыннарны найм белән тәэмин итүче эшчәнлеге тикшерелергә 
тиешле зат булган исәпкә кую.; 

   3) юридик затны, индивидуаль эшкуарны соңгы планлы тикшерүне үткәрүне 
тәмамлау; 

   4) коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) куллану нормативларын 
билгеләү яисә үзгәртү. 

    2. Югары Ослан муниципаль районы территориясендә муниципаль торак 

контролен гамәлгә ашыру буенча административ регламентны кушымта итеп 

бирелә торган яңа редакциядә расларга.  

    3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы, 
Югары Ослан авылы,  Чехов урамы, 18 йорт адресы буенча урнашкан Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының махсус мәгълүмати 
стендларында, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында http://verhniy-
uslon.tatarstan.ru/ адрес буенча  һәм « Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 
рәсми порталы» Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 
http://pravo.tatarstan.ru веб- адрес буенча  урнаштырырга. 
   4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 
 

 

 
 
 
Башкарма комитет җитәкчесе                                                                    В.С. Тимиряев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 нөсхәдә  
Московкин А.А. 
әзерләде һәм бастырды: 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


                                                                                    Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                                    Башкарма комитеты җитәкчесенең  

2019 елның 30 декабрендәге 
1336нчы номерлы   карарына   
                                  1нче кушымта 

                                                                                                           
 

Югары Ослан муниципаль районы территориясендә муниципаль торак 

контролен гамәлгә ашыру тәртибе буенча комиссия 

СОСТАВЫ 

 

 

Комиссия рәисе:  

1. Мунасипов Рашид Галибович Башкарма комитет җитәкчесенең 

төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, 

элемтә һәм энергетика буенча беренче 

урынбасары 

Комиссия секретаре:  

2. Московкин Алексей Алексеевич 

                   

төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, 

элемтә һәм энергетика бүлеге башлыгы 

Комиссия әгъзалары:  

 
 

3. Авыл җирлекләре башлыклары  (килешү буенча). 

 

 

Башкарма комитет   
эшләр идарәчесе 
                                                      А.К. Мингазова 
 

 

 
 
 
 



 
Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең  
2019 елның 30 декабрендәге 
1336нчы номерлы   карарына   
                                  2нче кушымта 

 
 

ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ МУНИЦИПАЛЬ 
ТОРАК КОНТРОЛЕН ТОРМЫШКА АШЫРУ БУЕНЧА 

АДМИНИСТРАТИВ РЕГЛАМЕНТ 
 

1. 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 
 

 
   1.1. Югары Ослан муниципаль районы территориясендә муниципаль торак 
контролен гамәлгә ашыру буенча әлеге административ регламент Россия 
Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Торак кодексы, «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, «Россия Федерациясендә җирле 
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-
ФЭ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Икътисадый үсеш 
министрлыгының «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне 
гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын 
яклау турында» Федераль закон нигезләмәләрен тормышка ашыру турында» 2009 ел, 
30 апрель, 141  боерыгы, «Башкарма дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль 
контроль мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында» 25.06.2012 ел, 93-Ф3 номерлы, Югары Ослан муниципаль 
районы комитеты Нигезләмәсе нигезендә эшләнгән. 
   1.2. Әлеге административ регламент билгели: 
- Югары Ослан муниципаль районы территориясендә юридик затлар, шәхси 
эшмәкәрләр һәм гражданнар тарафыннан торак мөнәсәбәтләре өлкәсендә федераль 
һәм Татарстан Республикасы законнары, шулай ук муниципаль хокукый актлар белән 
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен тикшерүне оештыру һәм үткәрү тәртибе 
(алга таба - муниципаль контроль); 
- муниципаль контрольне гамәлгә ашыру формалары; 
- муниципаль контроль органы тарафыннан тикшерүләр үткәргәндә гамәлләр 
(административ процедуралар) сроклары һәм эзлеклелеге; 
- региональ дәүләт торак күзәтчелеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы 
башкарма хакимиятенең вәкаләтле органнары белән муниципаль торак контролен 
гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнарның үзара хезмәттәшлеге механизмы; 
- муниципаль контроль чараларын үткәргәндә муниципаль контрольне гамәлгә 
ашыруга вәкаләтле органның, аның вазыйфаи затларының, шулай ук юридик 
затларның, шәхси эшкуарларның хокуклары, бурычлары һәм җаваплылыгы; 
   1.3. Муниципаль торак контроле дигәндә Югары Ослан муниципаль районы 
территориясендә юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм гражданнарның торак 
мөнәсәбәтләре өлкәсендә федераль һәм Татарстан Республикасы законнары, шулай 
ук муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен 



тикшерүне оештыруга һәм үткәрүгә вәкаләтле җирле үзидарә органнарының 
эшчәнлеге аңлашыла. 
   1.4. Муниципаль контрольнең максатлары булып тора: 
- муниципаль торак фондында гражданнарның имин һәм уңайлы яшәү шартларын 
тәэмин итү; 
- торак фондын куллану һәм карап тоту нәтиҗәлелеген арттыру; 
- муниципаль торак фондының сакланышын тәэмин итү; 
- муниципаль торак фондының җимерелү процессын кисәтү; 
- муниципаль торак фондыннан файдалану һәм сакланышы өлкәсендә закон 
бозуларны кисәтү, ачыклау һәм туктату, әлеге фондның торак биналарының 
билгеләнгән санитар һәм техник кагыйдәләр һәм нормаларга, законнарның башка 
таләпләренә туры килүен кисәтү; 
- законнарны, муниципаль торак фондыннан файдалану һәм сакланышы таләпләрен 
үтәү, әлеге фондның торак биналарының үз эшчәнлеген Югары Ослан муниципаль 
районы (алга таба текст буенча-район) территориясендә башкаручы юридик затлар, 
шәхси эшмәкәрләр тарафыннан билгеләнгән санитар һәм техник кагыйдәләр һәм 
нормаларга, законнарның башка таләпләренә туры килүе.  
   1.5. Әлеге административ регламентта тикшерү дигәндә юридик затка, шәхси 
эшкуарга карата алар тарафыннан җитештерелә һәм гамәлгә ашырыла торган 
товарларның (башкарыла торган эшләр, күрсәтелә торган хезмәтләр) мәҗбүри 
таләпләргә һәм муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән таләпләргә туры 
килүен, алар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган эшчәнлекнең яисә гамәлләрнең 
(гамәл кылмау) тәңгәллеген бәяләү өчен контроль буенча  муниципаль контроль 
органы тарафыннан уздырыла торган чараларның җыелмасы аңлашыла. 
   1.6. Контроль чаралары дигәндә- муниципаль контроль органының вазыйфаи 
затының яисә вазыйфаи затларының территорияләрне, биналарны, төзелмәләрне, 
корылмаларны, мондый объектларның, транспорт чараларын һәм күрсәтелгән затлар 
тарафыннан йөкләр ташыган җиһазларны гамәлгә ашырганда файдаланыла торган 
юридик зат, индивидуаль эшкуар документларын карау буенча эшчәнлеген карап 
тикшерү, продукция үрнәкләрен, әйләнә-тирә мохит объектларын, җитештерү 
тирәлеге объектларын сайлап алу, аларны тикшерү, сынаулар үткәрү, шулай ук 
экспертизалар һәм тикшерүләр үткәрү буенча күрсәтелгән затлар тарафыннан 
кулланыла торган гамәлләрен тикшерү буенча, ачыкланган мәҗбүри таләпләрне һәм 
(яки) таләпләрне бозуга зыян китерү фактлары белән сәбәп-тикшерү бәйләнешен 
билгеләү. 
   1.7. Муниципаль контроль табигать саклау, хокук саклау, фәнни, проект һәм башка 
оешмалар белән алар турында билгеләнгән нигезләмәләр нигезендә хезмәттәшлек 
итәргә мөмкин. Региональ дәүләт торак күзәтчелеген гамәлгә ашыручы Татарстан 
Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органнары белән хезмәттәшлек итү 
тәртибе Татарстан Республикасының тиешле законнары белән гамәлгә ашырыла. 
Муниципаль торак контроле өлкәсендә җайга салуны тәэмин итү өчен эшчәнлекнең 
аерым юнәлешләре буенча вакытлыча (эшчәнлекнең аерым юнәлешләре буенча) 
яисә контроль һәм күзәтчелек буенча даими координацияләү органнары (Советлар, 
комиссияләр) төзелә ала. 
   1.8. Муниципаль контроль объекты-җирлек территориясендә урнашкан торак 
фонды, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары компетенциясенә 
кертелгән объектлардан тыш, контроль федераль дәүләт хакимияте органнары. 
   1.9. Муниципаль контроль чараларын гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә 
органы булып Югары Ослан муниципаль районы территориясендә муниципаль торак 



контролен гамәлгә ашыру комиссиясе тора (алга таба текст буенча -муниципаль 
контроль органы). 
Органның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Югары 
Ослан авылы, Чехов урамы, 18нче йорт. 
Почта адресы: 422570, Татарстан Республикасы, Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 
18нче йорт. телефон: 8 (4379) 2-12-67. 
Муниципаль контроль органының эш графигы: 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр. 
Төшке ашка 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр тәнәфес.  Ял көне: шимбә, 
якшәмбе. 
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми 
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтәре): (http:// www.verhniy-uslon.tatar.ru). 
   1.10. Муниципаль районның рәсми сайтында, мәгълүмат стендында түбәндәге 
мәгълүмат урнаштырыла: 
- муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар; 
- әлеге административ регламент тексты; 
- планлы тикшерүләр үткәрүнең расланган еллык планнары; 
- муниципаль функцияне үтәү барышы турында мәгълүмат бирү тәртибе; 
- органның вазыйфаи затларының карарларына, гамәлләренә яки гамәл 
кылмауларына шикаять бирү тәртибе. 
   1.11. Контроль чаралары планлы һәм планнан тыш тикшерүләр үткәрү юлы 
белән муниципаль контроль органы тарафыннан гамәлгә ашырыла. Планлы һәм 
планнан тыш тикшерүләр документар тикшерү һәм (яки) күчмә тикшерү формасында 
үткәрелә. 

 
2. Тикшерүне оештыру тәртибе 

 
    2.1. Тикшерү муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары 
боерыгы (1 нче кушымта) нигезендә үткәрелә. 
   2.2. Муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары күрсәтмәсенең 
мөһере белән расланган күчермәләре муниципаль контроль органының тикшерү 
үткәрә торган вазыйфаи затлары, җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яки юридик 
затның вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тапшырыла. 
Тикшерелергә тиешле затлар таләбе буенча, муниципаль контроль органының 
вазыйфаи затлары үз вәкаләтләрен раслау максатларында, Югары Ослан 
муниципаль районы Уставыннан алынган мөһерләнгән исемлек тәкъдим итәләр, ул 
муниципаль контроль органы вәкаләтләренең исемлеген үз эченә ала. 
Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси 
эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле үтенече буенча муниципаль контроль органының 
вазыйфаи затлары тикшерелергә тиешле затларны әлеге административ регламент 
белән таныштырырга тиеш. 
   2.3.  Тикшерү уздырганда муниципаль контроль органының вазыйфаи затлары 
«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 15 статьясында 
күрсәтелгән чикләүләр исемлегенә керә торган гамәлләрне гамәлгә ашырырга 
хокуклы түгел. 

 
                               3. Планлы тикшерүне оештыру һәм үткәрү 

 



   3.1. Тикшерү предметы булып дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә 
органнары, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм гражданнар тарафыннан 
мәҗбүри таләпләрне үтәү тора. 

   3.2. План буенча тикшерүләр муниципаль контроль органнары тарафыннан 
аларның вәкаләтләре нигезендә ел саен үткәрелә торган планнар нигезендә (2нче 
кушымта) уздырыла. 

   3.3. Планлы тикшерүләрне еллык планына кертү өчен нигез булып, бер ел вакыт 
узу тора: 

1) әлеге эшчәнлекне гамәлгә ашыра башлау турында Дәүләт торак күзәтчелеге 
органына тапшырылган уведомление нигезендә күпфатирлы йортлар белән идарә 
итү буенча торак милекчеләре ширкәте, торак, торак-төзелеш кооперативы яки 
башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы тарафыннан эшчәнлекне 
гамәлгә ашыра башлау; 

2) Социаль файдаланудагы наемга алынган беренче йортның муниципаль 
реестрында торак урыннарны найм белән тәэмин итүче эшчәнлеге тикшерелергә 
тиешле зат булган исәпкә кую.; 

3) юридик затны, индивидуаль эшкуарны соңгы планлы тикшерүне үткәрүне 
тәмамлау; 

4) коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) куллану нормативларын 
билгеләү яисә үзгәртү. 

   3.4. Тикшерүләр үткәрүнең еллык планы-графигы прокуратура органнарына алдагы 
елда планлы тикшерүләр үткәрү буенча елның 1 сентябренә кадәр тапшырыла. 
   3.5. Югары Ослан районы прокуратурасы муниципаль контроль объектларын 
законлылыкка кертү буенча еллык план проектын карый һәм 1 октябрьгә кадәр 
планлы тикшерүләр үткәрү турында муниципаль контроль органы җитәкчесенә уртак 
планлы тикшерүләр үткәрү турында тәкъдимнәр кертә. 
   3.6. Муниципаль контроль органы прокуратура тәкъдимнәрен карый һәм аларны 
карап тикшерү нәтиҗәләре буенча Югары Ослан районы прокуратурасына еллык 
план тикшерүләрен үткәрү планнары расланган елга кадәрге елның 1 ноябренә кадәр 
җибәрелә. 
   3.7.   Планлы тикшерү үткәрү турында юридик затка, шәхси эшмәкәргә, муниципаль 
контроль органы җитәкчесенә, муниципаль контроль органы җитәкчесе урынбасары 
күрсәтмәсенең күчермәләрен заказлы почта тикшерүе башлануы турында хәбәрнамә 
белән яки аннан һәркем файдалана алырлык җибәрү юлы белән, өч эш көненнән дә 
соңга калмыйча хәбәр ителә.. 
 
                                           4. Планнан тыш тикшерү оештыру һәм үткәрү. 
 
   4.1. Планнан тыш тикшерү предметы муниципаль хокукый актларда билгеләнгән 
мәҗбүри таләпләрне гамәлгә ашыру барышында юридик зат, шәхси эшкуар 
тарафыннан үтәлү, муниципаль контроль органнары күрсәтмәләрен үтәү (3 нче 
кушымта), гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян китерүне булдырмау, 
хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә зыян китерүне булдырмау, дәүләт 
иминлеген тәэмин итү, мондый зыянның нәтиҗәләрен бетерү буенча табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү буенча чаралар 
үткәрү булып тора. 
   4.2. Планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып тора: 



1) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм (яисә) 
таләпләрне бозуларны бетерү турында алдан бирелгән күрсәтмәнең юридик зат, 
индивидуаль эшкуар тарафыннан үтәү срогы чыккач; 
2) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнарына, гражданнарның мөрәҗәгатьләрен һәм 
гаризаларын муниципаль контроль органнарына, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр, 
юридик затлар, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, 
массакүләм мәгълүмат чараларыннан түбәндәге фактлар турында мәгълүматлар 
керү: 
а) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә зыян килү, Россия Федерациясе 
халыкларының хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас 
объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерү, дәүләт иминлегенә, 
шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр булу куркынычы 
туу; 
б) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-
тирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына 
(тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), дәүләт иминлегенә, шулай ук табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү; 
в) кулланучылар хокукларын бозу (хокуклары бозылган гражданнар мөрәҗәгать иткән 
очракта); 
   4.3. Мөрәҗәгать итүче затны, шулай ук әлеге административ регламентның 4.2 
пунктында күрсәтелгән фактлар турында белешмәләр булмаган мөрәҗәгатьләр һәм 
гаризалар планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез була алмый. 
  4.4. Планнан тыш тикшерү әлеге административ регламентның 5 һәм 6 
бүлекләрендә билгеләнгән тәртиптә документар тикшерү һәм (яки) күчмә тикшерү 
формасында үткәрелә. 
   4.5. Мондый юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеген гамәлгә ашыру урыны 
буенча прокуратура белән килештергәннән соң муниципаль контроль органы 
тарафыннан 4.2 пунктның «а» һәм «б» абзацларында күрсәтелгән нигезләр буенча 
юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне планнан тыш тикшерү уздырылырга мөмкин. 
   4.6. Муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары тарафыннан 
юридик затның, шәхси эшмәкәрнең планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү турындагы 
боерыкка кул куелган көнне аны үткәрүне килештерү максатларында муниципаль 
контроль органы электрон цифрлы имза белән имзаланган электрон почта аша 
тапшыру турында хәбәрнамә белән яки электрон документ формасында заказлы 
почта аша җибәрә яки юридик зат эшчәнлеген гамәлгә ашыру урыны буенча 
прокуратурага җибәрелә, шәхси эшмәкәргә карата планнан тыш күчмә тикшерү 
үткәрүне килештерү турында гариза (4нче кушымта). Бу гаризага планнан тыш күчмә 
тикшерү үткәрү турында муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче 
урынбасары боерыгының һәм аны үткәрүгә нигез булган документларның 
күчермәләре теркәлә. 
   4.7. Әгәр планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү өчен нигез булып гражданнарның 
тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, 
мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерү, 
дәүләт иминлегенә, шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 
хәлләр барлыкка килү, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри 
таләпләрне бозу очракларын ачыклау тора, мондый хокук бозулар кылган вакытта, 
кичектергесез чаралар кабул итү зарурлыгына бәйле рәвештә, муниципаль контроль 
органы, 4.5 пунктында каралган документларны җибәрү юлы белән, прокуратура 
белдерүеннән соң, планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрүгә керешергә хокуклы. 



    4.8. Прокурор яисә аның урынбасарының планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрүне 
килештерү турында карары, яки аны үткәрүне килештерү турында язма формада ике 
нөсхәдә рәсмиләштерелә, шуларның берсе карар кабул ителгән көнне тапшырыла 
яисә электрон цифрлы имза белән имзаланган электрон документ формасына 
заказлы почта аша җибәрелә. 
   4.9. Планнан тыш күчмә тикшерүне кичекмәстән үткәрү таләп ителсә, планнан 
тыш күчмә тикшерүне үткәрүне килештерү турындагы карар күчермәсе прокуратура 
тарафыннан мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен кулланып муниципаль контроль 
органына җибәрелә. 
   4.10. Прокурор яисә аның урынбасарының планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне 
килештерү турында яки аны үткәрүне килештерү турында карары югарыда торучы 
прокурорга яки судка шикаять бирелергә мөмкин. 
   4.11. Планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү турында, әлеге статьяның 4.2 
пунктындагы 2, 4 кече пунктларында күрсәтелгән планнан тыш күчмә тикшерүдән 
тыш, юридик зат, шәхси эшкуар муниципаль контроль органы тарафыннан аны 
уздыра башлаганчы кимендә егерме дүрт сәгать алдан хәбәр ителә, әгәр әлеге 
Регламентта башкача билгеләнмәгән булса. 
   4.12. Әгәр юридик зат, шәхси эшмәкәр эшчәнлеге нәтиҗәсендә гражданнарның 
тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, 
дәүләт иминлегенә зыян китерсә, шулай ук табигый һәм техноген характердагы 
гадәттән тыш хәлләр барлыкка килсә яки барлыкка килергә мөмкин булса, юридик 
затларга, шәхси эшмәкәрләргә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү башлану турында 
алдан хәбәр итү таләп ителми. 
 
                                                 5. Документар тикшерү 
 
   5.1. Документар тикшерү предметы булып юридик зат, шәхси эшмәкәр 
документларында аларның оештыру-хокукый рәвешен, хокукларын һәм бурычларын 
билгели торган белешмәләр, аларның эшчәнлеген гамәлгә ашырганда кулланыла 
торган документлар һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри 
таләпләрне үтәү, муниципаль контроль органнары күрсәтмәләрен һәм карарларын 
үтәү белән бәйле документлар тора. 
   5.2. Документар тикшерүне оештыру (планлы һәм планнан тыш) «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 14 статьясында билгеләнгән 
тәртиптә гамәлгә ашырыла һәм муниципаль контроль органының урнашу урыны 
буенча үткәрелә. 
   5.3. Документар тикшерү барышында муниципаль контроль органының вазыйфаи 
затлары тарафыннан беренче чиратта муниципаль контроль органы карамагында 
булган юридик зат, шәхси эшмәкәр документлары, шул исәптән «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 8 статьясында билгеләнгән 
тәртиптә бирелгән эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау 
турында хәбәрнамәләр карала, алдагы тикшерүләр актлары, административ хокук 
бозулар турындагы эшләрне карау материаллары һәм әлеге юридик затка, шәхси 
муниципаль контроль эшмәкәренә карата гамәлгә ашырылган нәтиҗәләр турында 
башка документлар карала. 



   5.4. Муниципаль контроль органы карамагындагы документларда булган 
белешмәләрнең дөреслеге нигезле шик тудырса яки бу мәгълүматлар юридик зат, 
шәхси эшмәкәр тарафыннан муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән мәҗбүри 
таләпләрнең яки таләпләрнең үтәлешен бәяләргә мөмкинлек бирми икән, 
муниципаль контроль органы юридик зат адресына, индивидуаль эшкуар адресына 
документар тикшерү барышында карау өчен кирәкле башка документларны 
тапшырырга дәлилләнгән запрос җибәрә. Запроска муниципаль контроль органы 
җитәкчесе, җитәкче урынбасары яки аның урынбасарының тикшерү үткәрү турында 
документар тикшерү үткәрү турындагы боерыгының мөһерләнгән күчермәсе теркәлә. 
   5.5. Дәлилләнгән запрос алган көннән ун эш көне эчендә шәхси эшмәкәр запроста  
күрсәтелгән документларны муниципаль контроль органына җибәрергә тиеш. 
   5.6. Запроста күрсәтелгән документлар мөһерләнгән (булган очракта) һәм шуңа 
бәйле рәвештә шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, җитәкче, юридик затның 
башка вазыйфаи заты имзасы белән таныкланган күчермәләр рәвешендә 
тапшырыла. 
   5.7. Әгәр Россия Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, 
муниципаль контроль органына тапшырыла торган документлар күчермәләрен 
нотариаль таныклыгын таләп итү рөхсәт ителми. 
   5.8.     Документар тикшерү барышында юридик зат, шәхси эшмәкәр тәкъдим 
иткән документларда хаталар һәм (яки) каршылыклар ачыкланса яки әлеге 
документларда булган мәгълүматлар муниципаль контроль органында булган 
документларда һәм (яки) муниципаль контрольне гамәлгә ашыру барышында 
алынган белешмәләргә туры килмәсә, бу хакта мәгълүмат юридик затка, индивидуаль 
эшмәкәргә ун эш көне эчендә кирәкле аңлатмаларны язма формада тапшыру таләбе 
белән җибәрелә. 
   5.9. Бирелгән документларда ачыкланган хаталарга һәм (яки) каршылыкларга 
карата аңлатмаларны муниципаль контроль органына тапшыра торган юридик зат, 
хосусый эшмәкәр яки әлеге административ регламентның 5.8 пунктында күрсәтелгән 
белешмәләрнең чагыштырмача туры килмәве турында элек тапшырылган 
документларның дөреслеген раслый торган документларны муниципаль контроль 
органына өстәмә рәвештә тапшырырга хокуклы. 
   5.10.   Документар тикшерүне гамәлгә ашыручы вазыйфаи зат җитәкче яисә 
юридик затның бүтән вазыйфаи заты, шәхси эшкуар, аның вәкаләтле вәкиле 
тарафыннан тапшырылган документларны алдан бирелгән документларның 
дөреслеген раслый торган аңлатмаларны һәм документларны карарга тиеш. 
Тапшырылган аңлатма һәм документлар каралганнан соң, яки муниципаль контроль 
органы аңлатулар булмаганда муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри 
таләпләрне бозу билгеләре билгеләнсә, муниципаль контроль органының вазыйфаи 
затлары муниципаль контроль органы мәгълүматлар һәм документлар таләп итәргә 
хокуклы. 
   5.11. Документар тикшерү уздырганда муниципаль контроль органы юридик заттан, 
шәхси эшмәкәрдән документар тикшерү предметына керми торган мәгълүматлар һәм 
документлар таләп итәргә хокуклы түгел. 

 
                                                  6.  Күчмә тикшерү 
 
   6.1. Күчмә тикшерү предметы булып юридик зат, шәхси эшмәкәр документларында 
булган белешмәләр, шулай ук аларның хезмәткәрләре, территория, биналар, 
төзелмәләр, корылмалар, мондый объектлар, транспорт чараларының юридик зат 
тарафыннан җитештерелә һәм гамәлгә ашырыла торган һәм гамәлгә ашырыла 



торган товарлар (башкарыла торган эшләр) һәм алар тарафыннан муниципаль 
хокукый актлар белән билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне яки таләпләрне үтәү буенча 
кабул ителә торган чаралар тора. 
   6.2. Күчмә тикшерү (планлы рәвештә дә, планнан тыш) юридик затның урнашу 
урыны, шәхси эшмәкәрнең һәм (яки) аларның эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру 
урыны буенча үткәрелә. 
   6.3. Документар тикшерү вакытында мөмкин булмаса, урынга чыгып тикшерү 
үткәрелә: 
1) эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында 
белдерүдәге һәм муниципаль контроль органы карамагында булган башка 
белешмәләрнең юридик зат, индивидуаль эшкуар документларында тулылыгына һәм 
дөреслегенә таныкланырга; 
2) контроль буенча тиешле чараны үткәрмичә, юридик зат, индивидуаль эшкуар 
эшчәнлегенең муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән мәҗбүри таләпләргә 
яки таләпләргә туры килүен бәяләү. 
   6.4. Күчмә тикшерү муниципаль контроль органының (билгеләнгән үрнәктәге) 
вазыйфаи затлары тарафыннан хезмәт таныклыгын күрсәтүдән, юридик затның, 
шәхси эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкиленең җитәкченең яисә башка вазыйфаи 
затының күчмә тикшерүне билгеләү һәм күчмә тикшерүне үткәрә торган вәкаләтләр 
белән, шулай ук максат, бурычлар, күчмә тикшерүне үткәрү нигезләре, 
экспертларның составы, күчмә тикшерүгә җәлеп ителә торган эксперт оешмалары 
вәкилләре, аны үткәрү вакыты һәм шартлары белән контрольлек чараларының 
төрләре һәм күләме белән мәҗбүри таныштырудан башлана. 
   6.5. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яки юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси 
эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле күчмә тикшерүне үткәрүче муниципаль контроль 
органының вазыйфаи затларына документлар белән танышу, күчмә тикшерү 
предметы белән бәйле документлар белән танышу мөмкинлеге бирергә, әгәр күчмә 
тикшерү алдыннан документар тикшерү үткәрелмәгән булса, шулай ук вазыйфаи 
затларны күчмә тикшерүне үткәрүче һәм экспертларны күчмә тикшерүдә катнашучы 
документлар белән танышу мөмкинлеге бирергә тиеш, эксперт оешмалары вәкилләре 
территориягә, юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан бина, төзелмәләр, 
корылмалар, биналар, кулланыла торган юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр 
тарафыннан мондый объектлар, транспорт чаралары һәм алар тарафыннан йөк 
ташыла торган җайланмалар эшчәнлеген гамәлгә ашырганда кулланыла. 
   6.6. Муниципаль контроль органнары тикшерү үткәрелә торган юридик зат, шәхси 
эшмәкәр экспертларны, шәхси эшмәкәрләр белән гражданлык-хокукый һәм хезмәт 
мөнәсәбәтләрендә булмаган һәм тикшерелүче затлар булмаган эксперт оешмаларын 
күчмә тикшерүне үткәрүгә җәлеп итәләр. 

 
                                      7. Тикшерү үткәрү вакыты 
 
   7.1. Документар тикшерү һәм күчмә тикшерү үткәрү вакыты егерме эш көненнән 
артмаска тиеш. 
   7.2. Кече эшмәкәрлекнең бер субъектына карата планлы күчмә тикшерүләр 
үткәрүнең гомуми вакыты кече предприятие өчен илле сәгатьтән артып китмәскә 
тиеш һәм микропредприятиеләр өчен унбиш сәгатьтән дә артмаска тиеш. 
   7.3. Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының планлы тикшерү үткәрә 
торган тәкъдимнәре нигезендә катлаулы һәм (яки) озак тикшерүләр, сынаулар, 
махсус экспертизалар һәм тикшерүләр үткәрү зарурлыгына бәйле аерым очракларда 
күчмә тикшерүне үткәрү вакыты орган җитәкчесе тарафыннан озайтылырга мөмкин, 



ләкин егерме эш көненнән дә артмаска тиеш, кече предприятиеләргә, 
микропредприятиеләргә карата унбиш сәгатьтән дә артмаска мөмкин. 
   7.4. Әлеге административ регламентның 5 һәм 6 бүлекләрендә каралган һәр 
тикшерүнең Россия Федерациясенең берничә субъекты территориясендә үз 
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы юридик затка карата үткәрү вакыты һәр филиал, 
вәкиллек, юридик затның структур бүлекчәсе буенча аерым билгеләнә, шул ук 
вакытта тикшерүне уздыруның гомуми вакыты алтмыш эш көненнән дә артмаска 
тиеш. 
 
                        8. Тикшерү нәтиҗәләрен рәсмиләштерү тәртибе 
   8.1. Тикшерү нәтиҗәләре буенча муниципаль контроль органы вазыйфаи затлары 
тарафыннан 2 нөсхәдә акт төзелә (5нче кушымта). 
   8.2. Тикшерү актына продукция үрнәкләрен сайлап алу, әйләнә-тирә мохит 
объектларын һәм җитештерү тирәлеге объектларын тикшерү беркетмәләре, 
үткәрелгән тикшеренүләр, сынаулар һәм экспертизалар беркетмәләре, хезмәткәрләр 
аңлатмалары теркәлә,муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри 
таләпләрне яки таләпләрне бозган өчен җаваплылык йөкләнгән юридик зат, 
индивидуаль эшкуар хезмәткәрләре, ачыкланган бозуларны бетерү турында 
күрсәтмәләр һәм тикшерү нәтиҗәләре белән бәйле башка документлар яки аларның 
күчермәләре. 
   8.3. Тикшерү акты ике нөсхәдә тәмамланганнан соң турыдан-туры 
рәсмиләштерелә, шуларның берсе кушымталар күчермәләре белән җитәкчегә, башка 
вазыйфаи затка яки юридик затның вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның 
вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты белән танышудан яисә танышудан баш тарту 
турында расписка бирелә. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның 
вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай 
ук тикшерелүче зат тикшерү акты белән танышудан яки танышудан баш тарту 
турында расписка бирүдән баш тарткан очракта акт заказлы почта аша тапшыру 
турында хәбәрнамә белән җибәрелә, ул муниципаль контроль органы эшендә 
сакланучы тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 
   8.4. Тикшерү актын төзү өчен үткәрелгән тикшеренүләр, сынаулар, махсус 
тикшерүләр, экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә алырга кирәк булса, тикшерү 
акты контроль буенча чаралар тәмамланганнан соң өч эш көненнән артмаган вакытка 
төзелә һәм җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яки юридик затның вәкаләтле вәкиленә, 
шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә расписка астында тапшырыла яисә 
заказлы почта аша тапшыру турында хәбәрнамә белән җибәрелә, ул муниципаль 
контроль органы эшендә сакланучы тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 
   8.5. Планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү өчен аны Югары Ослан районы 
прокуратурасы белән килештерү таләп ителә икән, тикшерү акты төзелгән көннән 
алып биш эш көне эчендә тикшерү үткәрү турында Карар кабул ителгән тикшерү акты 
күчермәсе прокуратурага җибәрелә. 
   8.6. Дәүләт, коммерция, хезмәт, башка серне тәшкил итүче мәгълүматны үз эченә 
алган тикшерү нәтиҗәләре Россия Федерациясе законнарында каралган таләпләрне 
үтәп рәсмиләштерелә. 
   8.7. Муниципаль контроль органының юридик затны, шәхси эшмәкәрне тикшерүне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлары тикшерү исәбен алу журналында (6 нчы 
кушымта) языла.Тикшерүләрне исәпкә алу журналы булмаганда, тикшерү актында 
тиешле язу ясала. 
   8.8. Тикшерү актында бәян ителгән фактлар, нәтиҗәләр, тәкъдимнәр белән 
килешмәгән яисә тикшерү актын алган көннән унбиш көн эчендә ачыкланган 



бозуларны бетерү турында күрсәтмә бирелгән очракта, тикшерү акты һәм (яки) 
тулаем яисә аның аерым нигезләмәләрен бетерү турында бирелгән күрсәтмәнең 
язма рәвештә муниципаль контроль органына тапшырырга хокуклы. Шул ук вакытта 
юридик зат, шәхси эшмәкәр мондый каршылыкларга мондый каршылыкларның 
нигезле булуын раслаучы документларны яки аларның расланган күчермәләрен 
беркетергә яки килешенгән вакытта аларны муниципаль контроль органына 
тапшырырга хокуклы. 
 
          9. Вазыйфаи затлар тарафыннан тикшерү барышында ачыкланган хокук 
бозу фактларына карата күрелә торган чаралар 
  
   9.1. Юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан муниципаль хокукый актларда 
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең яисә таләпләрнең бозылуын ачыклаган очракта, 
Россия Федерациясе законнарында каралган вәкаләтләр чикләрендә тикшерүне 
уздырган муниципаль контроль органының вазыйфаи затлары хокук бозуларны 
ачыкларга тиеш: 
1) юридик затка, шәхси эшмәкәргә ачыкланган бозуларны бетерү турында, аларны 
бетерү һәм (яисә) кешеләрнең тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, 
үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, дәүләт иминлегенә, физик һәм юридик 
затларның мөлкәтенә, дәүләт яки муниципаль мөлкәткә зыян китерүне булдырмау 
буенча чаралар үткәрү турында күрсәтмәләр бирергә, табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү, шулай ук федераль 
законнарда каралган башка чаралар турында күрсәтмә бирергә, юридик затка, 
ачыкланган бозуларны бетерү турында, аларны бетерү һәм (яисә) кешеләрнең 
тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, 
мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерүне 
булдырмау буенча чаралар үткәрү, дәүләт иминлегенә, физик һәм юридик затларның 
мөлкәтенә, дәүләт яисә муниципаль мөлкәткә, табигый һәм техноген характердагы 
гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү срокларын, шулай ук федераль 
законнарда каралган башка чараларны күрсәтү буенча; 
2) ачыкланган бозуларны бетерүне, аларны кисәтү, гражданнарның тормышына, 
сәламәтлегенә зыян китерүне булдырмау, Россия Федерациясе халыкларының 
хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих 
һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерүне, дәүләт иминлеген тәэмин итү, табигый 
һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү буенча 
чаралар күрергә, шулай ук ачыкланган хокук бозулар, җаваплылыкка тартылган 
затларны җәлеп итү буенча чаралар күрергә. 
   9.2. Тикшерү барышында юридик зат, аның филиалы, вәкиллеге, структур 
бүлекчәсе, шәхси эшмәкәр эшчәнлеге, алар тарафыннан җитештерелә торган һәм 
гамәлгә ашырыла торган товарлар (башкарыла торган эшләр), мондый объектлар, 
транспорт чараларын эксплуатацияләү гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә 
зыян китерү, хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас 
объектларына (тарихи һәм мәдәни ядкарьләргә) турыдан-туры куркыныч тудырса, 
Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм 
мәдәни ядкарьләргә) зыян китерәләр, хокук бозулар турында Россия Федерациясе 
кодексында билгеләнгән тәртиптә юридик зат, аның филиалы, вәкиллеге, структур 
бүлекчәсе, шәхси эшмәкәрнең административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексында билгеләнгән тәртиптә, гражданнарның гомере, сәламәтлеге 
һәм әйләнә-тирә мохит өчен куркыныч тудыручы продукцияне чакыртып алу, зыян 
китерүне яисә аны китерүне туктату буенча кичекмәстән чаралар күрергә тиеш,  



гражданнарга,шулай ук башка юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә зыян китерү 
куркынычы һәм аны булдырмау ысуллары турында теләсә нинди үтемле ысул белән 
мәгълүмат җиткерү. 
  
              10. Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының тикшерү үткәрү 
вакытында хокуклары һәм бурычлары 
  
 
   10.1. Тикшерү уздырганда муниципаль контроль органының вазыйфаи 
затлары тиешле: 
1) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне 
бозуларны кисәтү, ачыклау һәм булдырмау буенча Россия Федерациясе законнары 
нигезендә бирелгән вәкаләтләрне үз вакытында һәм тулысынча үтәргә; 
2) тикшерү үткәрелә торган юридик затның, шәхси эшмәкәрнең Россия Федерациясе 
законнарын, хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәргә; 
3) муниципаль контроль органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары тарафыннан аны 
билгеләү турында күрсәтмә нигезендә тикшерү үткәрергә; 
4) Хезмәт вазыйфаларын үтәгән вакытта гына тикшерү, хезмәт таныклыкларын 
күрсәткәндә, җитәкче күрсәтмәсе, муниципаль контроль органы җитәкчесе 
урынбасары күрсәтмәләренең күчермәләрен һәм әлеге административ регламентның 
4.5 пунктында каралган очракта гына, тикшерү үткәрүне килештерү турындагы 
документ күчермәләрен үткәрергә; 
5) җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яисә юридик затның вәкаләтле вәкиленә, шәхси 
эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү уздырганда катнашырга һәм тикшерү 
предметына кагылышлы мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 
6) тикшерү уздырганда катнашучы җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яисә юридик 
затның вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү 
предметына кагылышлы мәгълүматны һәм документларны тапшырырга; 
7) җитәкчене, башка вазыйфаи затны яисә юридик затның вәкаләтле вәкилен, шәхси 
эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырырга; 
8) ачыкланган хокук бозулар фактлары буенча күрелә торган чараларны 
билгеләгәндә, күрсәтелгән хокук бозу авыруларының, аларның Россия Федерациясе 
халыкларының тормышы, сәламәтлеге, хайваннар, үсемлекләр, әйләнә-тирә мохит, 
мәдәни мирас объектларының (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең), дәүләт 
иминлеге өчен, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка 
килү өчен потенциаль куркыныч булуын исәпкә алып, шулай ук гражданнарның, шул 
исәптән индивидуаль эшкуарларның, юридик затларның хокукларын һәм законлы 
мәнфәгатьләрен нигезсез чикләүгә юл куймаска; 
9) юридик затлар, шәхси эшкуарлар тарафыннан Россия Федерациясе законнарында 
билгеләнгән тәртиптә шикаять биргәндә үз гамәлләренең нигезле булуын расларга; 
10) әлеге административ регламентта билгеләнгән тикшерүне үткәрү вакытын үтәргә; 
11) Россия Федерациясе законнары белән каралмаган юридик заттан, шәхси 
эшмәкәрдән документлар һәм башка мәгълүматлар таләп итмәскә; 
12) җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик зат вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның 
вәкаләтле вәкиле үтенече буенча күчмә тикшерү үткәрү алдыннан аларны тикшерү 
үткәрелә торган әлеге административ регламент нигезләмәләре белән 
таныштырырга; 
13) тикшерүне исәпкә алу журналында үткәрелгән тикшерү турында язуны тормышка 
ашырырга. 



   10.2. Муниципаль торак контроле органнарының муниципаль торак 
инспекторлары булып торган вазыйфаи затлары Россия Федерациясе законнарында 
билгеләнгән тәртиптә хокуклы: 
1) мәҗбүри таләпләрне үтәүне тикшерү өчен кирәкле мәгълүматны һәм 
документларны дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, 
юридик затлардан, шәхси эшмәкәрләр һәм гражданнардан мотивлаштырылган язма 
мөрәҗәгатьләр нигезендә соратып алырга һәм алырга; 
2) хезмәт таныклыгын күрсәтү буенча тоткарлыксыз һәм муниципаль торак контроле 
органы җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) тикшерүне билгеләп кую турындагы 
боерыгының күчермәләре һәм территориядә һәм аларда урнашкан күпфатирлы 
йортлар, күпфатирлы йортларның гомуми файдалану бүлмәләрендә булу, шулай ук 
күпфатирлы йортларда торак урыннар милекчеләренең ризалыгы белән булу һәм 
аларны тикшерү, шулай ук экспертиза үткәрү һәм контроль буенча башка чаралар 
үткәрү, торак милекчеләре ширкәте Уставының Россия Федерациясе законнары 
таләпләренә туры килүен тикшерергә; 
3) мәҗбүри таләпләрне бозуны туктату турында, ачыкланган бозуларны бетерү 
турында, мәҗбүри таләпләрне үтәүне тәэмин итү буенча чаралар үткәрү турында 
күрсәтмәләр бирергә; 
4) мәҗбүри таләпләрне бозуга бәйле административ хокук бозулар турында 
беркетмәләр төзергә, күрсәтелгән административ хокук бозулар турында эшләрне 
карап тикшерергә һәм мондый бозуларны булдырмау буенча чаралар күрергә; 
5) мәҗбүри таләпләрне бозу белән бәйле материалларны җинаять билгеләре буенча 
җинаять эшләре кузгату турындагы мәсьәләләрне хәл итү өчен вәкаләтле органнарга 
җибәрергә. 
   10.3 муниципаль торак контроле органнары торак милекчеләре тарафыннан тоту 
тәртибен бозу очраклары ачыкланганда гаризалар белән судка мөрәҗәгать итәргә 
хокуклы. 
   
             11. Муниципаль контроль органының, аларның вазыйфаи затларының 
тикшерү үткәрү вакытында җаваплылыгы 
  
   11.1. Тикшерү барышында муниципаль контроль органы, аларның вазыйфаи 
затлары, тиешле функцияләрне, хезмәт вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән, хокукка 
каршы гамәлләр кылган (гамәл кылмау) очракта, Россия Федерациясе законнары 
нигезендә җаваплылыкка тартылалар. 
 
  11.2. Муниципаль контроль органнары тиешле хезмәт вазыйфаларын башкаручы 
вазыйфаи затлар тарафыннан башкарылуын контрольдә тота, хезмәт вазыйфаларын 
тиешенчә башкармау очракларын исәпкә алып бара, тиешле хезмәт тикшерүләре 
үткәрә һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә мондый вазыйфаи затларга 
карата чаралар күрә. 
   11.3. Россия Федерациясе законнары бозылуда гаепле вазыйфаи затларга 
карата күрелгән чаралар турында муниципаль контроль органы мондый чаралар 
кабул ителгәннән соң ун көн эчендә юридик затка, хокуклары һәм (яки) законлы 
мәнфәгатьләргә хокуклары бозылган шәхси эшмәкәргә, язма рәвештә хәбәр итәргә 
тиеш. 
 
                             12. Аларга карата муниципаль контроль үткәрелә торган 
затларның хокуклары һәм бурычлары 
  



   12.1. Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, 
шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле тикшерү уздырган вакытта хокуклы: 
1) тикшерү уздырганда турыдан-туры катнашырга, тикшерү предметына кагылышлы 
мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 
2) муниципаль контроль органыннан, аларның вазыйфаи затларыннан тикшерү 
предметына караган һәм әлеге административ регламентта каралган мәгълүматны 
алырга; 
3) тикшерү нәтиҗәләре белән танышу һәм тикшерү актында тикшерү нәтиҗәләре, 
алар белән килешмәү, шулай ук муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының 
аерым гамәлләре белән танышырга; 
4) мәҗбүри таләпләрне үтәүне тәэмин итү буенча чаралар органы вазыйфаи 
затларының гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирергә; 
5) мәҗбүри таләпләрне бозуга бәйле административ хокук бозулар турында 
беркетмәләр төзергә, күрсәтелгән административ хокук бозулар турында эшләрне 
карап тикшерергә һәм мондый бозуларны булдырмау буенча чаралар күрергә; 
6) мәҗбүри таләпләрне бозу белән бәйле материалларны җинаять билгеләре буенча 
җинаять эшләре кузгату турындагы мәсьәләләрне хәл итү өчен вәкаләтле органнарга 
җибәрергә. 
   12.2 муниципаль торак контроле органнары торак милекчеләре тарафыннан тоту 
тәртибен бозу очраклары ачыкланган очракларда гаризалар белән судка мөрәҗәгать 
итәргә хокуклы. 
 
                       13. Муниципаль контроль органының, аларның вазыйфаи затларының 
тикшерү үткәрү вакытында җаваплылыгы. 
 
   13.1. Тикшерү барышында муниципаль контроль органы, аларның вазыйфаи 
затлары, тиешле функцияләрне, хезмәт вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән, хокукка 
каршы гамәлләр кылган (гамәл кылмау) очракта, Россия Федерациясе законнары 
нигезендә җаваплылыкка тартылалар. 
 
   13.2. Муниципаль контроль органнары тиешле хезмәт вазыйфаларын 
башкаручы вазыйфаи затлар тарафыннан башкарылуын контрольдә тота, хезмәт 
вазыйфаларын тиешенчә башкармау очракларын исәпкә алып бара, тиешле хезмәт 
тикшерүләре үткәрә һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә мондый 
вазыйфаи затларга карата чаралар күрә. 
   13.3. Россия Федерациясе законнары бозылуда гаепле вазыйфаи затларга 
карата күрелгән чаралар турында муниципаль контроль органы мондый чаралар 
кабул ителгәннән соң ун көн эчендә, хокуклары һәм (яки) законлы мәнфәгатьләргә 
хокуклары бозылган юридик затка, шәхси эшмәкәргә язма рәвештә хәбәр итәргә 
тиеш. 
 
                        14. Аларга карата муниципаль контроль үткәрелә торган затларның 
хокуклары һәм бурычлары 
  
   14.1.  Җитәкче, башка вазыйфаи зат яисә юридик затның вәкаләтле вәкиле, 
шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле тикшерү уздырган вакытта хокуклы: 
1) тикшерү уздырганда турыдан-туры катнашырга, тикшерү предметына кагылышлы 
мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә; 



2) муниципаль контроль органыннан, аларның вазыйфаи затларыннан тикшерү 
предметына караган һәм әлеге административ регламентта каралган мәгълүматны 
алырга; 
3) тикшерү нәтиҗәләре белән танышу һәм тикшерү актында тикшерү нәтиҗәләре, 
алар белән килешмәү, шулай ук муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының 
аерым гамәлләре белән танышу; 
4) муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының Россия Федерациясе 
законнары нигезендә тикшерү уздырганда юридик зат, шәхси эшмәкәр хокукларын 
бозуга китергән гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирергә. 
   14.2.  Муниципаль контроль буенча чаралар үткәрелә торган эшчәнлеккә 
карата юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр муниципаль контроль органының 
вазыйфаи затларына тикшерү максатлары, бурычлары һәм предметы белән бәйле 
документлар белән танышырга, шулай ук объектларның: биналар, төзелмәләр, 
корылмалар, җиһазлар, транспорт чаралары һәм йөкләр алар тарафыннан 
контрольгә алынуы белән танышырга тиеш. 
 
                      15. Юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең тикшерү үткәрү 
вакытында җаваплылыгы 
  
 
   15.1. Әлеге административ регламентны бозуга юл куйган юридик зат 
җитәкчесе яисә вәкаләтле вәкиле, шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле, 
тикшерүләр үткәрүдән баш тартучы һәм (яисә) муниципаль хокукый актларда 
билгеләнгән таләпләрне, мәҗбүри таләпләрне яисә таләпләрне юкка чыгару турында 
муниципаль контроль органнары күрсәтмәләрен билгеләнгән срокта башкармаган 
тикшерүләр үткәрүгә нигезсез каршылык күрсәтүче Россия Федерациясе законнары 
нигезендә җаваплы.  



Югары Ослан муниципаль районы территориясендә муниципаль торак контролен 

гамәлгә ашыру буенча Административ регламентка кушымталар: 

 
                                                                                                                                                                        

Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 
                                                                          муниципаль торак контроле үткәрү буенча 

                                                                  Административ регламентка 
                                                                                                                                                   

1нче кушымта 

 
                                  (муниципаль контроль органы атамасы) 
 
                                                    БОЕРЫК (ӘМЕР) 
                                        муниципаль контроль органы 
 
“______ ”_________ ел                                                                          №________ 
юридик зат, шәхси эшмәкәрнең __________________________________тикшерү     
                                                           (план/ планнан тыш, документар/күчмә) 
үткәрү турында 
                                                                                    
1. __________________________________________ 
(юридик затның исеме, фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы-булган очракта)  
шәхси эшмәкәр)  
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________ карата 
тикшерү үткәрү. 
 
2. Урнашу урыны:  
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(аларның филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) яки шәхси 
эшмәкәрнең яшәү урыны һәм аларның эшчәнлеген фактик гамәлгә ашыру урыны(нар) 
 
3. Тикшерү үткәрүгә вәкаләтле зат(лар) итеп билгеләргә:_______________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), вазыйфаи затның 
(вазыйфаи затларның) вазыйфасы), тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вәкил(ләр) 
 
4.Экспертлар, эксперт оешмалары вәкилләрен тикшерүне үткәрүгә түбәндәге 
затларны җәлеп итәргә:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(экспертиза үткәрүгә җәлеп ителә торган вазыйфаларның фамилиясе, исеме, 
атасының исеме (соңгысы - булган очракта), эксперт оешмасының атамасы һәм 
аккредитация турында таныклык биргән аккредитация буенча орган исеме 
күрсәтелгән) 



 
5. Әлеге тикшерү түбәндәге максат белән үткәрелә дип билгеләргә:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Үткәрелә торган тикшерүнең максатларын билгеләгәндә түбәндәге мәгълүмат 
күрсәтелә: 
а) планлы тикшерү үткәрелгән очракта: 
- сылтама өчен расланган еллык планы тикшерү үткәрү; 
б) планнан тыш күчмә тикшерү үткәрелгән очракта: 
- алдан бирелгән тикшерү затына ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмә 
реквизитлары, аны үтәү вакыты чыккан; 
- гражданнарның, юридик затларның, шәхси эшкуарларның дәүләт контроле 
(күзәтчелеге) органнарына кергән мөрәҗәгать һәм гаризалары реквизитлары, 
муниципаль контроль органнары; 
- Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте йөкләмәләре 
нигезендә чыгарылган дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе боерыгы 
(боерыклары) реквизитлары: 
- законнарның үтәлешенә күзәтчелек кысаларында планнан тыш тикшерү үткәрү 
турында прокурор таләпләре реквизитлары һәм материаллар һәм мөрәҗәгатьләр 
таләп ителә торган реквизитлар; 
в) прокуратура органнары тарафыннан килештерелергә тиешле планнан тыш күчмә 
тикшерү үткәрелгән очракта, әмма кичектергесез чаралар кабул итү максатларында 
зыян китерүгә яисә тикшерелә торган таләпләрне бозуга бәйле рәвештә, әгәр мондый 
зыян китерү яисә таләпләрне бозу турыдан-туры аны кылган вакытта ачыкланса, 
кичекмәстән башкарылырга тиеш: 
- закон бозган вазыйфаи зат тарафыннан бирелгән документның (рапорт, доклад 
язмалары һәм башкалар) күчермәләре реквизитлары; 
 
әлеге тикшерүнең бурычлары булып тора:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
   6. Әлеге тикшерү предметы булып тора (билгеләп үтәргә кирәкле): 
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне яки таләпләрне үтәү; 
эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында 
хәбәрнамәдә булган белешмәләрнең мәҗбүри таләпләргә туры килүе; 
дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары 
күрсәтмәләрен үтәү: чаралар үткәрү: 
гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә 
мохиткә зыян китерүне булдырмау буенча тирәлек; табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү буенча; дәүләт 
иминлеген тәэмин итү буенча; мондый зыян китергән нәтиҗәләрне бетерү буенча. 
   7. Тикшерү үткәрү вакыты:  
 
 “__________” 20  елдан тикшерү үткәрүгә керешергә. 
”__________“ 20  елдан соңга калмыйча тикшерүне тәмамларга. 
8. Тикшерү үткәрүнең хокукый нигезләре:  



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(тикшерү гамәлгә ашырыла торган норматив хокукый акт нигезләмәләренә сылтама; 
тикшерү предметы булган куелган таләпләрне билгели торган нигезләмәләргә 
(норматив) сылтама) 
 
9. Тикшерү барышында тикшерү үткәрү максатларына һәм бурычларына ирешү өчен 
кирәкле контроль буенча түбәндәге чаралар үткәрергә:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
10. Дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру, муниципаль контрольне 
гамәлгә ашыру буенча административ регламентлар исемлеге (алар булганда): 
 
_________________________________________________________________________ 
(аларның исемнәрен, номерларын һәм кабул итү даталарын күрсәтеп) 
 
11. Юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан бирелгән тикшерүне үткәрү 
максатларына һәм бурычларына ирешү өчен кирәк булган документлар исемлеге: 
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе, җитәкче урынбасары, тикшерү 
үткәрү турында боерык яисә боерык чыгарган муниципаль контроль органы җитәкчесе 
вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары,) 
(басма белән таныкланган имза) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
(җитәкче, урынбасарның вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары 
 дәүләт контроле (күзәтчелеге), күрсәтмәне яки тикшерү үткәрү 
 турында боерык чыгарган муниципаль контроль органы җитәкчесе) 
 
        
 __________________________________ 
  (мөхер белән расланган имза) 
 
 
 
 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта) һәм вазифасы 
турыдан-туры боерык проектын (боерык) әзерләгән вазифаи затның элемтә өчен 
телефон, электрон адрес (булган очракта) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

                                                                         муниципаль торак контроле үткәрү буенча  
                                                                                                Административ регламентка 
                                                                                                                      2нче кушымта                                                                                                                                                

 

 
КҮРСӘТМӘ  №  _____ 

 торак законнарын бозуларны бетерү турында 
 ________________ 20 __ ел __________________________  

                                                                                 (төзү урыны) 
 

РФ Торак Кодексының 14 статьясындагы 9 пункты һәм торак фондыннан файдалану 
һәм сакланышы өлкәсендә закон таләпләрен үтәүне, әлеге фондның торак урыннары 
билгеләнгән санитар һәм техник кагыйдәләр һәм нормаларга, законнарның башка 
таләпләренә туры килүен тикшерү уздыру № ____акты нигезендә 
 
БОЕРАМ:________________________________________________________________ 

(тикшерелүче юридик затның тулы һәм кыскартылган исеме, аңа күрсәтмә бирелә 
торган шәхси эшмәкәрнең Ф. И. О.) 

 

№  Күрсәтмәнең эчтәлеге Үтәлеш вакыты Нигез (норматив хокукый актка 
сылтама) 

 2 3 4 

1    

2    

3    

 
Күрсәтмә бирелгән зат әлеге күрсәтмә пунктларының үтәлеше турындагы 
мәгълүматны тиешле күрсәтмәнең башкару срогы чыкканнан соң 7 көннән дә соңга 
калмыйча, муниципаль контроль органы адресына җибәрергә тиеш: 
__________________________________   ______________________ 
(вазыйфаи затның исеме) (имза)                               фамилия, имя, атасы исеме 
           
    м.у. 
 
 
Күрсәтмә алынды: 
______________________________    _______________________ 
(Вазифа, фамилия, исеме, атасы исеме)     (имза) 
 
Дата 
 
 
 
 

 
 
 



 
Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

                                                                         муниципаль торак контроле үткәрү буенча  
                                                                                                Административ регламентка 
                                                                                                                          3нче кушымта                                                                                                                                                

                                                                                                                                       

 
 ___________________________________ 

                                                                                              (прокуратура органы атамасы) 
 ___________________________________ 

                                                                             (Муниципаль контроль органы атамасы,    
күрсәтелгән юридик адреслары)      

 
Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне прокуратура 

органы белән муниципаль контроль органы тарафыннан килештерү турында 
ГАРИЗА 

1._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(юридик затның даими эшләүче башкарма органы атамасы, адресы (урнашу урыны), 

юридик затның дәүләт теркәвенә алу турында язуның Дәүләт теркәү 
номеры/фамилиясе, исеме һәм (булган очракта) атасының исеме, шәхси эшмәкәрнең 
яшәү урыны, шәхси эшкуарны дәүләт теркәвенә алу турында язуның Дәүләт теркәү 

номеры, салым түләүченең идентификация номеры) 
карата эшкуарлык эшчәнлеген түбәндәге адрес буенча гамәлгә ашыручы:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
"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 10 статьясы нигезендә 
(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, № 52, 6249) планнан тыш күчмә 
тикшерү үткәрүгә рөхсәт сорыйбыз. 
2. Тикшерү үткәрү нигезе: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(“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 нигезләмәләренә сылтама) 

 
3. Тикшерү уздыра башлау датасы: 
“ _____ ”  _________  20 __  ел. 
 
4. Тикшерү уздыра башлау вакыты: 
“ _____ ”  _________  20 __ ел. 

 
(тикшерү үткәрү өчен нигез булып “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 10 статьяның 12 өлеше белән расланган очракта күрсәтелә) 



Кушымталар: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(планнан тыш күчмә тикшерүне үткәрү турында муниципаль контроль органы 
җитәкчесе, җитәкче урынбасары боерыгының күчермәсе. Планнан тыш тикшерү 

үткәрүгә нигез булган белешмәләр булган документлар) 
 ______________________________          _______________                  

(вазыйфаи затның исеме) (имза)  (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 
очракта)) 

                                                                                   
М.У. 
 
Документны төзү датасы һәм вакыты:  
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

                                                                        муниципаль торак контроле үткәрү буенча  
                                                                                                  Административ регламентка 

                                                                                                                      4нче кушымта 
                                                                                                                                

 
 

(муниципаль район органы исеме) 
 

____________________________   «___» _________________20___  
         (төзү урыны)                                                              (төзү датасы) (төзү вакыты) 
  
 

 
Юридик зат, шәхси эшмәкәр муниципаль контроль органнарын 

ТИКШЕРҮ АКТЫ 
 

№ ____________ 
                                                                                                                                   
адресы/адреслары буенча:  
_________________________________________________________________________ 
                                                (тикшерү үткәрү урыны) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
(реквизитлар күрсәтелгән документ төре (номеры, дата)) 
нигезендә 
___________________________________________________________ карата тикшерү 
үткәрелде (планлы/планнан тыш, документар/күчмә) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(юридик затның исеме, фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 
очракта) эшмәкәрнең индивидуаль исеме) 

Тикшерү үткәрү датасы һәм вакыты: 
“ ___ ”  _________  20 __ ел   __  сәг.  ___ мин.тан ___  сәг.  __ мин.ка кадәр 
Дәвамлылык ___ 
“___”  ______________20 ел   ___  сәг. ___ мин. тан __  сәг.  __ мин.ка кадәр 
Дәвамлылык ___ 

(филиалларны, вәкиллекләрне, юридик затның аерым структур бүлекчәләрен 
тикшерү яки шәхси эшмәкәр эшчәнлеген берничә адрес буенча гамәлгә ашыру 

очрагында тутырыла) 
 

Тикшерүнең гомуми озынлыгы:  __________________________________________  
(эш көннәре, сәгать) 
Акт төзелде: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы яисә муниципаль контроль органы атамасы) 
Тикшерү үткәрү турындагы боерык/боерык күчермәсе белән таныштык (күчмә 
тикшерү уздырганда тутырыла): 



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициаллар, имза, дата, вакыт) 
 

Тикшерү үткәрүне килештерү турында прокурор карарының датасы һәм номеры (аның 
урынбасары): 
 

(прокуратура органнары белән тикшерүне килештерү кирәк булган очракта тутырыла) 
Тикшерү уздырган зат(лар):  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(тикшерү уздырган вазифаи затның (вазыйфаи затларның) фамилиясе, исеме, 
атасының исеме (соңгысы - булган очракта), вазыйфасы (вазыйфаи затларның); 

тикшерүдә катнашуга җәлеп ителгән очракта экспертларның, эксперт оешмаларының 
фамилияләре, исемнәре, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), экспертлар 
вазыйфасы һәм/яки эксперт оешмаларының исемнәре күрсәтелә, аккредитация 
турында таныклык биргән аккредитация турында таныклык реквизитлары һәм 

аккредитация буенча орган исеме) 
 

Тикшерү барышында катнаштылар: __________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(тикшерү буенча чаралар үткәргәндә катнашкан, үз - үзен җайга салучы оешма 
вәкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы-булган очракта), җитәкче, 

башка вазыйфаи зат (вазыйфаи затлар) яки юридик затның вәкаләтле вәкиле, шәхси 
эшмәкәр вәкиле, үзеннән-үзе җайга салынучы оешманың вәкаләтле вәкиле 

вазыйфасы (үзен-үзе җайга салучы оешма әгъзасына тикшерү үткәрелгән очракта)) 
 

Тикшерү барышында: 
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне (норматив хокукый актлар 
нигезләмәләрен (норматив) күрсәтеп, мәҗбүри таләпләрне яки таләпләрне бозу 
очраклары ачыкланды: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(хокук бозулар характерын күрсәтеп; хокук бозуларга юл куйган затлар) 
 

эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында 
белдерүдә булган мәгълүматларның мәҗбүри таләпләргә (норматив) хокукый актлар 

нигезләмәләрен күрсәтеп туры килмәве ачыкланды: 
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары 
күрсәтмәләренең үтәлмәве фактлары ачыкланды (бирелгән күрсәтмәләрнең 
реквизитларын күрсәтеп):  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
хокук бозулар ачыкланмады:  
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
 
Муниципаль контроль (күзәтчелек) органнары тарафыннан үткәрелә торган юридик 
зат, шәхси эшкуарны тикшерүне исәпкә алу журналына язылу муниципаль контроль 
органнары тарафыннан кертелде (күчмә тикшерү уздырганда тутырыла). 
_________________________________________________________________________ 
(тикшерүче имзасы)  (юридик затның вәкаләтле вәкил имзасы, шәхси   

                                                                  эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле) 
 
 

Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары уздыра 
торган юридик зат, шәхси эшмәкәрне тикшерүне исәпкә алу журналы юк (күчмә 
тикшерү уздырганда тутырыла): 
  
 _______________________________________________________________ 

                   (тикшерүче имзасы)  (юридик затның вәкаләтле вәкил имзасы, 
шәхси   

                                                                  эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле) 
 
Актка теркәлә торган документлар:  
_____________________________________________________________________ 
Тикшерү уздырган затларның имзалары:  
_________________________________________________________________________ 
        
_________________________________________________________________________ 
 
Тикшерү акты белән таныштым(тык), актның барлык кушымталар белән күчермәсен 
алдым(дык): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), җитәкче, башка 
вазыйфаи зат яки вәкаләтле вәкил вазифасы аны тәкъдим иткән  

вәкаләтле вәкил юридик зат, шәхси эшмәкәр, аның фамилиясен, исемен, атасының 
исемен (соңгысы-булган очракта) 

 
 «____» ______________20__ ел                                       ________________ 

                                                                            (имза)                                
                                                                                            

Тикшерү акты белән танышудан баш тарту турында тамга: 
______________________________ 
 
(тикшерү уздырган вәкаләтле вазыйфаи затның (затларның) имзасы) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

                                                                          муниципаль торак контроле үткәрү буенча  
                                                                                                 Административ регламентка 
                                                                                                                          5нче кушымта 

                                                                                                                       

 
 

Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары үткәрә 
торган юридик затларны, индивидуаль эшкуарларны тикшерүне исәпкә алу Журналы 

______________________________________ 
                                          (журналны алып бара башлау датасы) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(шәхси эшмәкәр юридик затның исеме/фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 
очракта) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(шәхси эшмәкәр юридик затның даими эшләүче башкарма органының адресы 
(урнашу урыны)/яшәү урыны (яшәү урыны белән туры килмәсә))  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(юридик затның/шәхси эшмәкәрнең дәүләт теркәве турында язуның Дәүләт теркәү 
номеры, салым түләүченең идентификация номеры (шәхси эшмәкәр өчен); реестр 

язуы номеры һәм мәгълүматларны кече һәм урта эшкуарлык субъектлары реестрына 
кертү датасы (кече һәм урта эшкуарлык субъектлары өчен)) 

Җаваплы зат:  
_________________________________________________________________ 
            
______________________________________________________________________ 

                                 (тикшерүләрне исәпкә алу журналын алып бару өчен җаваплы 
затның (затларның) фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта)) 

                                   
_________________________________________________________________________ 
           
_________________________________________________________________________                                  
(юридик зат, шәхси эшмәкәр җитәкчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме 
(булса)  

 
                                    
        Имза: __________ 
             
  М.У.         

 
 
 
 
 



Үткәрелә торган тикшерүләр турында белешмәләр 

1 Тикшерү башлану һәм тәмамлану 
датасы 
 

 

2 Тикшерү уздыруның гомуми вакыты 
(кече эшмәкәрлек субъектларына һәм 
микропредприятиеләргә карата 
сәгатьләрдә күрсәтелә) 

 

3 Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы 
исеме, муниципаль контроль органы 
атамасы 

 

4 Тикшерү үткәрү турында боерык яки 
карарның датасы һәм номеры 
 

 

5 Тикшерү максаты, бурычлары һәм 
предметы 
 

 

6 Тикшерү нәтиҗәләре буенча боерык 
калдырылды: 
- тикшерүләр үткәрүнең еллык 
планына сылтама белән; 
тикшерү барышында җир 
кануннарының бозылуы ачыкланды, 
аерым алганда: 
- тикшерү үткәрүне килештерү турында 
прокурор карарының датасына һәм 
номеры күрсәтелеп (әгәр мондый 
килешү кирәк булса) 
 

 

7 Тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән 
актның датасы һәм номеры, аны 
юридик зат вәкиленә, шәхси 
эшмәкәргә тапшыру датасы 

 

8 Ачыкланган мәҗбүри таләпләрне 
бозулар (актның норматив хокук бозу 
нигезләмәсенә сылтама белән 
ачыкланган хокук бозу очраклары 
күрсәтелә, аның белән аның затына 
рөхсәт ителгән таләп ачыкланган) 

 

9 Бирелгән боерыкның датасы, номеры 
һәм эчтәлеге ачыкланган бозуларны 
бетерү турында 
 

 

10 Тикшерү үткәрә торган вазифаи 
затның (вазыйфаи затларның) 
фамилиясе, исеме, атасының исеме 
(булган очракта) 

 



11 Тикшерү үткәрүгә җәлеп ителгән 
экспертларның, эксперт оешмалары 
вәкилләренең фамилиясе, исеме, 
атасының исеме (булган очракта) 
 

 

12 Тикшерү уздырган вазифаи затның 
(затларның) имзасы 
 

 

 
 
 
Эшләр идарәчесе                                                                           А.К. Мингазова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Югары Ослан муниципаль районы  
Башкарма комитеты җитәкчесенең 

                                                                                        2019 елның 30 декабрендәге 
                                                                                       1336нчы номерлы карары белән 
                                                                                                                                 расланды  

  

Юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар белән үзара бәйләнештән башка контрольлек 
чараларын үткәрүгә биремнәрне рәсмиләштерү һәм карап тоту тәртибе һәм 

муниципаль торак контроле органының вазыйфаи затлары юридик затлар һәм шәхси 
эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча  

чаралар нәтиҗәләрен рәсмиләштерү 
                                                  ТӘРТИБЕ 
 
                                1. Гомуми нигезләмәләр 

 
      1.1. Юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешеннән башка 
контрольлек чараларын үткәрүгә биремнәр рәсмиләштерү һәм эчтәлегенең әлеге 
тәртибе һәм муниципаль торак контроле органының вазыйфаи затлары юридик затлар 
һәм шәхси эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча чаралар 
нәтиҗәләрен рәсмиләштерү тәртибе (алга таба – Тәртип) «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 8.3 статьясы таләпләре нигезендә эшләнде һәм 
контроль чараларын үткәрүгә биремнәр рәсмиләштерү процедурасын билгели, аларны 
уздырганда муниципаль торак контроле органы белән юридик затлар һәм шәхси 
эшмәкәрләр арасында үзара хезмәттәшлек таләп ителми, мондый биремнәрне тоту 
һәм контроль буенча мондый чаралар нәтиҗәләрен рәсмиләштерү процедурасын 
билгели.   
 1.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 
муниципаль торак контролен тормышка ашыру кысаларында Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты (алга таба – муниципаль торак контроле органы) түбәндәге 
чараларны үткәрә: муниципаль торак контроле органы белән юридик затлар һәм шәхси 
эшмәкәрләр арасында үзара бәйләнеш таләп ителми торган контроль чараларын (алга 
таба – үзара бәйләнешсез контрольлек итү чараларын) уздыра: 
- электр энергетикасы, газ белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү һәм ташландык 
суларны агызу челтәрләре һәм объектлары эшчәнлеге параметрларын үлчәү; 
- «Интернет» челтәрендә һәм массакүләм мәгълүмат чараларында мәгълүмат 
урнаштырганда мәҗбүри таләпләрне үтәүне күзәтү; 
- Федераль закон нигезендә аны тапшыру бурычы мондый затларга йөкләнгән юридик 
зат һәм шәхси эшмәкәр эшчәнлеге яисә гамәлләре турында мәгълүматны анализлау 
юлы белән мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен күзәтү (шул исәптән федераль дәүләт 
мәгълүмат системаларыннан файдалану юлы белән).  
     1.3. Үзара бәйләнешсез контрольлек чаралары юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар 
тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтү, мәҗбүри таләпләрне бозуга 
китерә торган сәбәпләрне, факторларны һәм шартларны бетерү максатларында 
үткәрелә, Россия Федерациясе Торак кодексының 20 статьясы һәм Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитетының «Югары Ослан муниципаль районы 



территориясендә муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру буенча комиссия төзү 
һәм муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру тәртибе турындагы нигезләмәне 
раслау хакында»  2014 елның 18 июлендәге 1036нчы номерлы карары нигезендә 
муниципаль торак контролен гамәлгә ашыра. 

 
2. Юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешсез контрольлек 

чараларын үткәрүгә биремнәрне рәсмиләштерү тәртибе, 
 мондый биремнәрне тоту 

   2.1. Үзара бәйләнешсез контрольлек чараларын үткәрүгә бирем әлеге Тәртипкә 
1нче кушымта нигезендә форма буенча рәсмиләштерелә. 

   2.2. Үзара бәйләнешсез контрольлек чараларын үткәрүгә бирем муниципаль торак 
контроле органы җитәкчесе яки җитәкчесе урынбасары тарафыннан бирелә һәм 
раслана. 

   2.3. Үзара бәйләнешсез контрольлек чараларын үткәрүгә биремдә булырга тиеш: 

датасы, тәртип номеры; 

әлеге Тәртипнең 1.2 пункты нигезендә үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча 
чаралар төре; 

үзара бәйләнешсез контрольлек итү чараларын үткәрүгә йөкләмә алучы вазыйфаи 
затның вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) ; 

вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), муниципаль торак 
контроле органы җитәкчесе яисә җитәкчесе урынбасары имзасы; 

аңа карата үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча чара үткәрелгән юридик 
затның исеме, ИНН, ОГРН , фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) 
хосусый эшмәкәрнең исеме; 

үзара бәйләнешсез контрольлек чараларын уздыруның хокукый нигезләре; 

үзара бәйләнешсез контрольлек итү чараларын үткәрү урыны; 

электр энергетикасы, газ белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү һәм ташландык 
суларны агызу челтәрләренең һәм объектларының үлчәү уздырылачак эшчәнлек 
параметрлары; 

мәҗбүри таләпләрне үтәү максатларында юридик зат һәм шәхси эшкуар тарафыннан 
«Интернет» челтәрендә һәм массакүләм мәгълүмат чараларында урнаштырылырга 
тиешле мәгълүматларның урнашу чыганагы («Интернет» челтәрендә мәгълүмати 
ресурсның адресы, массакүләм мәгълүмат чараларының исеме); 

юридик зат һәм шәхси эшмәкәр эшчәнлеге яисә гамәлләре турында анализ үткәрелә 
торган мәгълүмат исеме, аны муниципаль торак контроле органына (шул исәптән 
федераль дәүләт мәгълүмат системаларыннан файдалану юлы белән) бирү бурычы 
әлеге затка федераль закон нигезендә йөкләнгән; 

үзара бәйләнешсез контроль буенча чаралар үткәрүгә биремнең башлану һәм 
үтәлеше тәмамлану датасы. 

 
3. Муниципаль торак контроле органының вазыйфаи затлары, юридик 

затлар, шәхси эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешсезлекне  
контрольдә тоту буенча чаралар үткәрү нәтиҗәләрен 

 рәсмиләштерү тәртибен раслау турында 
 

   3.1. Үзара бәйләнешсез контрольлек итү чарасын үткәрү нәтиҗәләре буенча әлеге 
Тәртипкә  2нче  кушымта нигезендә үзара бәйләнешсез контрольлек чараларын 
башкару нәтиҗәләре турында акт төзелә. 
   3.2. Актта булырга тиеш: 
үзара бәйләнешсез тикшерү чарасы актын төзү датасы һәм урыны; 



үзара бәйләнешсез контрольлек буенча чараны үткәргән вазыйфаи затның 
вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) ; 
үзара бәйләнешсез контрольлек буенча чаралар үткәрүгә биремнәр реквизитлары; 
әлеге Тәртипнең 1.2 пункты нигезендә үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча 
чаралар төре; 
аңа карата үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча чара үткәрелгән юридик 
затның исеме,  ИНН, ОГРН, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) 
хосусый эшмәкәрнең исеме; 
үзара бәйләнешсез контрольлек чараларын үткәрү дәвамлылыгы һәм урыны; 
үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча үткәрелгән чара нәтиҗәләре, шул 
исәптән бозылган нормаларны күчерү белән федераль законнарның мәҗбүри 
таләпләрен бозу очраклары турында мәгълүматлар; 
хокук бозуга юл куйган затлар турында мәгълүматлар; 
үзара бәйләнешсез контрольлек буенча чараны үткәргән вазыйфаи зат яки вазыйфаи 
затларга имза салу; 
үзара бәйләнешсез контрольлек итү чаралары актына кушымта (ачыкланган бозу 
фактын раслаучы документлар). 
   3.3. Акт үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча чаралар тәмамланганнан соң 3 
(өч) эш көне эчендә рәсмиләштерелә. 

 
 

4. Мәҗбүри таләпләрне бозу фактлары буенча күрелә торган чаралар 
 

    4.1. Әлеге Тәртипнең 1.2 пунктында күрсәтелгән үзара бәйләнешсез контрольлек 
чараларын үткәргәндә ачыкланган очракта, муниципаль хокукый актларда 
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне бозу очраклары ачыкланган очракта 
муниципаль торак контроле органының вазыйфаи затлары үз компетенциясе 
чикләрендә мондый хокук бозуларны кисәтү чараларын кабул итәләр, шулай ук 
муниципаль торак контроле органы җитәкчесе яисә җитәкчесе урынбасарына 
юридик затның, шәхси эшкуарның планнан тыш тикшерелүен билгеләү турында 
Карар кабул итү өчен ачыкланган хокук бозулар турында әлеге Тәртипкә кушымта 
нигезендә дәлилләнгән күрсәтмәне «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 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктында 
күрсәтелгән язма рәвештә җибәрә. 
  4.2. Әзерләнүче хокук бозу билгеләре яки 5 өлештә күрсәтелгән мәҗбүри 
таләпләрне бозу билгеләре турында үзара бәйләнешсез контрольлек чаралары 
үткәрү барышында белешмәләр алган очракта - «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 8.2 статьясындагы 7 пунктында 
муниципаль торак контроле органы җитәкчесе яки җитәкчесе урынбасары Россия 
Федерациясе Хөкүмәте, юридик затка, шәхси эшмәкәргә мәҗбүри таләпләрне бозу 
рөхсәт ителмәү турында кисәтү юллыйлар, һәм юридик затка, шәхси эшмәкәргә 
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне 
үтәүне тәэмин итү буенча чаралар күрергә һәм бу хакта кисәтүдә билгеләнгән 
срокта муниципаль торак контроле органы хәбәр итәргә тәкъдим итә. 
 

 



Юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар белән  

үзара бәйләнештән башка контрольлек чараларын  

үткәрүгә биремнәрне рәсмиләштерү һәм карап тоту  

тәртибе һәм муниципаль торак контроле органының  

вазыйфаи затлары юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр 

 белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча  

чаралар нәтиҗәләрен рәсмиләштерү Тәртибенә 

                            1нче кушымта 

 

 

 

                                                                                                «РАСЛЫЙМ» 

                                                Муниципаль торак контроле органы җитәкчесе                                                                                         

                                                                            ______________________              

                                                                                                 (ФИО) 

                                                                                                   (дата) 

Муниципаль торак контроле органы тарафыннан 

юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез  

контрольлек итү чаралары үткәрүгә 

БИРЕМ 

 ___________                                                                                                  №  ____ 

 

Бирелә _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү чарасын 
үткәрүгә йөкләмә алучы вазыйфаи затның исеме, фамилиясе, атасының исеме, 
атасының исеме(И.к.)) 

( ИНН, ОГРН, юридик затның исеме, фамилиясе, исеме, шәхси эшмәкәр) 

карата 

«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 8.3 статьясындагы 1 һәм 2 өлеше нигезендә аны үткәрү өчен нигез 

булып тора: 

 



(үзара бәйләнешсез контрольлек итү чараларын үткәрүнең хокукый нигезләре 

күрсәтелә) 

 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү 

чараларын үткәрү урыны: 

  _   

 

(юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара хезмәттәшлек контроле буенча чара 
үткәрелә торган бинаның адресы һәм реквизитлары күрсәтелә) 

 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү 

чараларын үткәрү вакыты  « ___»   20  елдан  

«__»  _ 20__ елга кадәр. 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү 

чараларын үткәрү максаты белән үткәрелә дип билгеләргә: 

(исәпләүләр уздырылачак электр энергетикасы, газ белән тәэмин итү, су белән 

тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу челтәрләренең һәм объектларының 

эшчәнлеге параметрлары күрсәтелә; булу чыганагы («Интернет» челтәрендә 

мәгълүмати ресурсның адресы, массакүләм мәгълүмат чараларының атамасы) 

юридик зат тарафыннан «Интернет» челтәрендә шәхси эшкуар тарафыннан һәм 

массакүләм мәгълүмат чараларында мәҗбүри таләпләрне үтәү максатларында 

урнаштырылачак булырга тиеш; 

юридик зат һәм шәхси эшмәкәр эшчәнлеге яисә гамәлләре турында анализ 

үткәрелә торган мәгълүмат исеме, аны муниципаль торак контроле органына 

(шул исәптән федераль дәүләт мәгълүмат системаларыннан файдалану юлы 

белән) бирү бурычы әлеге затка федераль закон нигезендә йөкләнгән) 

 

 

Муниципаль торак контроле органы җитәкчесе, 

җитәкче / җитәкче урынбасары      

                                                                                         (имза) (ФИО) 

 



Юридик затлар һәм шәхси 

эшкуарлар белән үзара 

бәйләнештән башка контрольлек 

чараларын үткәрүгә биремнәрне 

рәсмиләштерү һәм карап тоту 

тәртибе һәм муниципаль торак 

контроле органының вазыйфаи 

затлары юридик затлар һәм 

шәхси эшмәкәрләр белән үзара 

бәйләнешсез контрольлек итү 

буенча чаралар нәтиҗәләрен 

рәсмиләштерү Тәртибенә 

                   2нче кушымта 

 

  

Юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнештән башка контрольлек 

чараларын башкару нәтиҗәләре турында  

АКТ 

Югары Ослан ав.                                                       «_____»_ ________20__ ел  

Минем тарафтан,      

   

(юридик зат, шәхси эшкуар белән бәйләнешсез контрольлек итү чараларын 

үткәрүгә йөкләмә алган вазыйфаи затның фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булган очракта)) 

 

юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү 

чараларын үткәрүгә бирелгән  ____  20  ел № йөкләмә нигезендә гамәлгә 

ашырылды (кирәклесен билгеләргә): 

юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү 

буенча чаралар үткәрүгә (шуны билгеләп үтәргә кирәк): 

электр энергетикасы, газ белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү һәм 

ташландык суларны агызу челтәрләренең һәм объектларының эшчәнлек 

параметрларын үлчәү; 

«Интернет» челтәрендә һәм массакүләм мәгълүмат чараларында 

мәгълүмат урнаштырганда мәҗбүри таләпләрне үтәүне күзәтү; 



юридик зат һәм шәхси эшмәкәр эшчәнлеге яисә гамәлләре турында 

мәгълүматны анализлау юлы белән мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен күзәтү 

бурычы (шул исәптән федераль дәүләт мәгълүмат системаларыннан файдалану 

юлы белән) Федераль закон нигезендә мондый затларга йөкләнгән, 

(ИНН, ОГРН, юридик затның исеме, фамилиясе, исеме, шәхси эшмәкәр)  

карата. 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча 

чаралар үткәрелде: 

(контроль буенча чаралар үткәрүнең дәвамлылыгы һәм урыны күрсәтелә) 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү 

чараларын үткәрү барышында ачыкланды: 

 

   ______________________  

    _      _ 

(контроль буенча үткәрелгән чараның нәтиҗәләре, шул исәптән бозылган 

нормаларны, хокук бозу очраклары һәм әлеге хокук бозуларга юл куйган затлар 

санап, федераль законнарның мәҗбүри таләпләрен бозу очраклары турында 

мәгълүматлар күрсәтелә. Ачыкланган бозуларны кисәтү буенча кирәкле чаралар 

күрсәтелә) 

 

 

  

 

 

 

контроль буенча чараны үткәрүче 

вазыйфаи зат яки вазыйфаи  

затларның имзасы 

 

 

 



Юридик затлар һәм шәхси 

эшкуарлар белән үзара 

бәйләнештән башка контрольлек 

чараларын үткәрүгә биремнәрне 

рәсмиләштерү һәм карап тоту 

тәртибе һәм муниципаль торак 

контроле органының вазыйфаи 

затлары юридик затлар һәм 

шәхси эшмәкәрләр белән үзара 

бәйләнешсез контрольлек итү 

буенча чаралар нәтиҗәләрен 

рәсмиләштерү Тәртибенә 

                                 3нче кушымта 

 

 

Юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнештән башка контрольлек 
чараларын башкару нәтиҗәләре буенча тәкъдим итү 

Югары Ослан ав. «__»____________20_ ел  

Минем тарафтан,         

  , 

(юридик зат, шәхси эшкуар белән бәйләнешсез контрольлек итү чараларын 

үткәрүгә йөкләмә алган вазыйфаи затның фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булган очракта)) 

юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү 

чараларын үткәрүгә бирелгән  ___  20  ел № йөкләмә нигезендә гамәлгә 

ашырылды (кирәклесен билгеләргә): 

юридик зат, шәхси эшмәкәр белән үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча 

чаралар үткәрүгә (шуны билгеләп үтәргә кирәк): 

электр энергетикасы, газ белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү һәм ташландык 

суларны агызу челтәрләренең һәм объектларының эшчәнлек параметрларын 

үлчәү; 

«Интернет» челтәрендә һәм массакүләм мәгълүмат чараларында мәгълүмат 

урнаштырганда мәҗбүри таләпләрне үтәүне күзәтү; 

юридик зат һәм шәхси эшмәкәр эшчәнлеге яисә гамәлләре турында 

мәгълүматны анализлау юлы белән мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен күзәтү 

бурычы (шул исәптән федераль дәүләт мәгълүмат системаларыннан файдалану 

юлы белән) Федераль закон нигезендә мондый затларга йөкләнгән, 



( ИНН, ОГРН, юридик затның исеме, фамилиясе, исеме, шәхси эшмәкәр) 

карата. 

Үзара бәйләнешсез контрольлек итү буенча чаралар үткәрү барышында 

юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан федераль законнарның мәҗбүри 

таләпләрен бозу очраклары ачыкланды: 

(федераль таләпләрнең ачыкланган бозулар турында мәгълүматлар күрсәтелә 

закон бозу нормаларын, хокук бозуларның характерын һәм әлеге хокук 

бозуларга юл  

куйган затларны санап чыгу белән бәйле) 

 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 

2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба – 

Федераль закон) 8.3 статьясындагы 5 өлеше нигезендә планнан тыш тикшерүне 

билгеләү турында Карар кабул итүне сорыйм 

(ИНН, ОГРН, юридик затның исеме, шәхси эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, 

атасының исеме (булганда)) 

 

Федераль законның 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктында күрсәтелгән 

нигезләр буенча. 

 

 

контроль буенча чараны үткәрүче 

вазыйфаи зат яки вазыйфаи затларның имзасы 

 

 


