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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «18» февраль,  2020 ел                 № 224 

 

Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ  

муниципаль торак контроле турында  

нигезлҽмҽне раслау хакында 

 

Россия Федерациясе Торак кодексына 2009 елның 2 декабрендҽге 390-ФЗ 

номерлы үзгҽрешлҽр кертелгҽн үзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып, «Россия Федерациясендҽ 

җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, «Дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) 

һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның һҽм 

индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 

декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль законы, «Гражданнарның торак 

хокукларын яклауны тҽэмин итү турында» 2011 елның 10 октябрендҽге 72-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Питрҽч муниципаль районы уставы 

нигезендҽ Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты карар бирҽ: 

1. Кушымта нигезендҽ Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ 

муниципаль торак контроле турындагы нигезлҽмҽне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ муниципаль торак 

контроле турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында» 2017 елның 26 июнендҽге 869 

номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һҽм Питрҽч муниципаль районының рҽсми 

сайтында (http:// www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы 

Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары Р.Р. 

Шҽйхетдиновка йөклҽргҽ.    
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Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына кушымта 

№ ____  «___»_________ 2020 ел  
 

    ПрП 

 

Питрәч муниципаль районы территориясендә  

муниципаль торак контроле турында нигезләмә 

 

1 бүлек. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

1.1. Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ (алга таба - Нигезлҽмҽ) 

муниципаль торак контроле турында ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Торак 

кодексы, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон «Дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашырганда юридик затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тҽэмин итү турында» 2011 елның 10 

октябрендҽге 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ эшлҽнгҽн, 

Питрҽч муниципаль районы уставы белҽн һҽм муниципаль торак контролен гамҽлгҽ 

ашыру тҽртибен билгели һҽм муниципаль торак фондына карата федераль законнар, 

Татарстан Республикасы законнары, Питрҽч муниципаль районы җирле үзидарҽ 

органнарының торак мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽге муниципаль хокукый актлары 

белҽн билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽүне тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибен билгели. 

 1.2.    Муниципаль торак контроле - муниципаль берҽмлек территориясендҽ 

юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр һҽм гражданнар тарафыннан муниципаль торак 

фондына карата федераль законнар һҽм Россия Федерациясе субъектлары 

законнары, шулай ук муниципаль хокукый актлар (алга таба - мҽҗбүри талҽплҽр) 

тарафыннан билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрнең үтҽлешен тикшерүне оештыруга һҽм 

үткҽрүгҽ вҽкалҽтле җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге. 

1.3.  Ҽлеге Нигезлҽмҽ муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыру 

максатларын, бурычларын, принципларын һҽм тҽртибен, тикшерү нҽтиҗҽлҽрен 

карау тҽртибен, законнарда билгелҽнгҽн тҽртипне үтҽүне билгели. 

1.4. Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ муниципаль торак контроле 

органы - Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, архитектура 

һҽм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге (алга таба – муниципаль торак контроле 

органы) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, архитектура һҽм 

торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы-баш муниципаль торак инспекторы. 

Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, архитектура һҽм 
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торак-коммуналь хуҗалык бүлеге вазыйфаи затлары вазыйфаи бурычларына 

муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыру керҽ торган муниципаль торак 

инспекторлары булып торалар. 

1.5. Муниципаль торак контроленең төп максаты - федераль законнар, торак 

мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽ Татарстан Республикасы законнары, шулай ук Питрҽч 

муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актлары 

белҽн муниципаль торак фондына карата билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрнең үтҽлүен 

тикшерү. 

1.6. Муниципаль торак контролен уздыруның төп бурычы-торак мөнҽсҽбҽтлҽре 

өлкҽсендҽ федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Питрҽч 

муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актларында 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны ачыклау һҽм булдырмау. 

1.7. Муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыруның төп принциплары булып 

тора: 

1) муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашырганда гражданнарның, юридик 

затларның һҽм шҽхси эшкуарларның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽү; 

2) муниципаль торак фондыннан файдалану һҽм аның сакланышы буенча 

талҽплҽрне билгели торган муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыруны 

регламентлый торган норматив хокукый актларның Гражданнар, юридик затлар һҽм 

шҽхси эшмҽкҽрлҽр өчен ачыклыгы, муниципаль торак фондының торак 

урыннарының билгелҽнгҽн санитар һҽм техник кагыйдҽлҽргҽ һҽм нормаларга туры 

килү-килмҽве;; 

3) муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыруга вҽкалҽтле затларның, 

гражданнарның, юридик затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын 

һҽм иреклҽрен боза, чикли торган гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирү 

мөмкинлеге. 

1.8. Муниципаль торак инспекторлары үзлҽренҽ йөклҽнгҽн бурычларны 

үтҽгҽндҽ хокуклы: 

1) дҽүлҽт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан, юридик 

затлардан, шҽхси эшмҽкҽрлҽрдҽн һҽм гражданнардан мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽүне 

тикшерү өчен кирҽкле мҽгълүмат һҽм документларны соратып алырга һҽм алырга; 

2) хезмҽт таныклыгын күрсҽтеп, тикшерү билгелҽү турындагы күрсҽтмҽнең 

күчермҽлҽре һҽм хезмҽт таныклыгын күрсҽтеп, анда урнашкан күпфатирлы 

йортларга, социаль файдаланудагы наемга алынган йортларга, күпфатирлы 

йортларда гомуми файдаланудагы биналарга йөрү; күпфатирлы йорттагы 

биналарның милекчелҽренең ризалыгы белҽн торак биналарга йөрү һҽм аларны 

тикшерү үткҽрүгҽ комачаулык тудырмый.; тикшерүлҽр, сынаулар, тикшерүлҽр, 

экспертизалар һҽм башка чаралар үткҽрергҽ, мондый йортларда социаль 

файдаланудагы наемлы йортларда торак урыннары наймлаучыларга һҽм торак 

урыннарын яллаучыларга социаль файдаланудагы торак фондының торак 

урыннарына наем шартнамҽлҽрен һҽм торак урыннарына наем шартнамҽлҽрен төзү 

һҽм үтҽүгҽ карата мҽҗбүри талҽплҽрнең үтҽлешен, Россия Федерациясе Торак 

кодексының 91.18 статьясындагы 2 өлеше нигезендҽ каралган затларның үтҽлешен, 

мҽгълүматларны раслый торган документларны тапшыруга карата талҽплҽрне, 
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тикшерү, тикшерү һҽм башка чаралар үткҽрергҽ, , торак милекчелҽре ширкҽтенең, 

торак, торак-төзелеш яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы 

Уставының мондый ширкҽт яки мондый кооператив уставына кертелгҽн яки Россия 

Федерациясе законнары талҽплҽренҽ туры килүен тикшерергҽ; ; күпфатирлы йортта 

биналарның милекчелҽренең гаризалары буенча күпфатирлы йортта биналарның 

милекчелҽренең гомуми җыелышы тарафыннан торак милекчелҽре ширкҽтен төзү 

турында Карар кабул итү, торак милекчелҽре ширкҽте, торак, торак-төзелеш яки 

башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы ҽгъзаларының гомуми 

җыелышы итеп сайлануның дөреслеген тикшерү, торак милекчелҽре ширкҽте 

ҽгъзаларының гомуми җыелышы яки торак милекчелҽре ширкҽте идарҽсе 

тарафыннан мондый ширкҽт идарҽсе рҽисен сайлау дөреслеге, торак, торак-төзелеш 

яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы идарҽсе рҽисен сайлау 

дөреслеге, күпфатирлы йорттагы биналарның милекчелҽренең гомуми җыелышы 

тарафыннан идарҽче оешманы сайлау турында Карар кабул итү хокукы, аның белҽн 

күпфатирлы йорт белҽн идарҽ итү шартнамҽсен төзү максатларында, Россия 

Федерациясе Торак кодексының 162 статьясы нигезендҽ, ҽлеге шартнамҽ шартларын 

раслау һҽм аны төзү хокукы, идарҽче оешма белҽн күпфатирлы йортта гомуми 

милекне карап тоту һҽм ремонтлау буенча хезмҽтлҽр күрсҽтү шартнамҽсен төзү һҽм 

(яки) эшлҽр башкару хокукы, күпфатирлы йортта уртак мөлкҽтне карап тоту һҽм 

ремонтлау буенча эшлҽрне башкару, Россия Федерациясе Торак кодексының 164 

статьясындагы 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн затлар белҽн күпфатирлы йортта гомуми 

милекне карап тоту һҽм (яки) ремонтлау эшлҽрен башкару буенча хезмҽт күрсҽтү 

шартнамҽлҽрен төзү хокукы, ҽлеге шартнамҽлҽрнең шартларын раслауның 

дөреслеге; 

3) мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны туктату турында, ачыкланган бозуларны 

бетерү турында, мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽүне тҽэмин итү буенча чаралар үткҽрү 

турында күрсҽтмҽлҽр бирергҽ; 

4) муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм (яисҽ) 

талҽплҽрне бозуга бҽйле административ хокук бозулар турында беркетмҽлҽр төзергҽ 

һҽм мондый хокук бозуларны булдырмау буенча чаралар күрергҽ.; 

5) җинаять билгелҽре буенча җинаять эшлҽре кузгату мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү 

өчен мҽҗбүри талҽплҽрне бозу белҽн бҽйле тикшерүлҽр материалларын вҽкалҽтле 

органнарга җибҽрергҽ.; 

6) Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында, муниципаль 

берҽмлекнең норматив-хокукый актларында каралган башка хокуклардан 

файдаланырга. 

1.9. Муниципаль торак инспекторлары үзлҽренҽ йөклҽнгҽн бурычларны 

үтҽгҽндҽ, тикшерү үткҽргҽндҽ бурычлы: 

1) муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм 

талҽплҽрне бозуларны кисҽтү, ачыклау һҽм булдырмау буенча Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ бирелгҽн вҽкалҽтлҽрне үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ 

үтҽргҽ.; 

2) тикшерү үткҽрелҽ торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

законнарын һҽм Питрҽч муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының 
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муниципаль хокукый актларын, гражданин, юридик зат, индивидуаль эшкуарның 

хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ.; 

3) Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең аны үткҽрү 

турындагы күрсҽтмҽсе нигезендҽ аны билгелҽү буенча тикшерү үткҽрергҽ.; 

4) бары тик хезмҽт вазыйфаларын башкарганда гына тикшерү, күчмҽ 

тикшерүне бары тик хезмҽт таныклыкларын күрсҽткҽндҽ генҽ, Питрҽч муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесе күрсҽтмҽсенең күчермҽлҽре, "дҽүлҽт 

контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик 

затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 елның 

26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 5 өлешендҽ 

каралган очракта, тикшерү уздыруны килештерү турында документның 

күчермҽлҽре, тикшерү үткҽрүне килештерү турындагы документның күчермҽлҽре 

генҽ үткҽрергҽ.; 

5) тикшерү уздырганда гражданга, җитҽкчегҽ, бүтҽн вазыйфаи затка яисҽ 

юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ, шҽхси эшкуарга, аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ 

тикшерү уздырганда катнашырга һҽм тикшерү предметына караган мҽсьҽлҽлҽр 

буенча аңлатмалар бирергҽ комачауламаска;; 

6) тикшерү уздырганда катнашучы гражданга, җитҽкчегҽ, бүтҽн вазыйфаи 

затка яки юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ, индивидуаль эшкуарга, аның 

вҽкалҽтле вҽкиленҽ тикшерү предметына караган мҽгълүмат һҽм документлар 

тапшырырга;; 

7) гражданинны, җитҽкчене, башка вазыйфаи затны яисҽ юридик затның 

вҽкалҽтле вҽкилен, индивидуаль эшкуарны, аның вҽкалҽтле вҽкилен тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре белҽн таныштырырга.; 

7.1) җитҽкчене, бүтҽн вазыйфаи затны яки юридик затның, индивидуаль 

эшкуарның, аның вҽкалҽтле вҽкилен ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек 

кысаларында алынган документлар һҽм (яки) мҽгълүмат белҽн таныштырырга.; 

8) ачыкланган бозулар фактлары буенча күрелҽ торган чараларны билгелҽгҽндҽ 

ачыкланган бозуларның авырлыгын, кешелҽрнең, хайваннар, үсемлеклҽр, ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохит өчен, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларына 

(тарихи һҽм мҽдҽни ядкярлҽр), Россия Федерациясе Музей фонды составына 

кертелгҽн музей ҽйберлҽренҽ һҽм музей коллекциялҽренҽ, аеруча кыйммҽтле, шул 

исҽптҽн Россия Федерациясе Архив фондының уникаль документларына, аеруча 

тарихи, фҽнни, мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия булган документларга туры килүен исҽпкҽ 

алырга., шулай ук гражданнарның, шул исҽптҽн шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең, юридик 

затларның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен нигезсез чиклҽмҽүгҽ юл 

куймаска;; 

9) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гражданнар, 

юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр тарафыннан шикаять белдергҽндҽ үз 

гамҽллҽренең нигезле булуын расларга.; 

10) "дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашырганда юридик затларның һҽм шҽхси эшкуарларның хокукларын яклау 

турында" 2008 елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль законда 

билгелҽнгҽн тикшерүлҽрне үткҽрү срокларын үтҽргҽ"; 
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11) гражданнан, юридик заттан, шҽхси эшмҽкҽрдҽн Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы законнарында һҽм Питрҽч муниципаль районы җирле 

үзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актларында күрсҽтелмҽгҽн 

документлар һҽм башка белешмҽлҽр талҽп итмҽскҽ.; 

12) гражданин, җитҽкче, башка вазыйфаи зат яисҽ юридик затның вҽкалҽтле 

вҽкиле, индивидуаль эшкуар, аның вҽкалҽтле вҽкиленең үтенече буенча күчмҽ 

тикшерү уздырыр алдыннан аларны административ регламент нигезлҽмҽлҽре белҽн 

таныштырырга, аның нигезендҽ тикшерү үткҽрелҽ торган административ регламент 

нигезлҽмҽлҽре белҽн таныштырырга.; 

13) юридик затның, шҽхси эшмҽкҽрнең булган очракта, тикшерүлҽрне исҽпкҽ 

алу журналында үткҽрелгҽн тикшерү турында язманы гамҽлгҽ ашырырга; 

14) Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең «Дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) 

органнары, муниципаль контроль (күзҽтчелек) органнары тарафыннан тикшерүлҽр 

оештырганда һҽм үткҽргҽндҽ ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында 

соратып алына һҽм алына торган документлар һҽм (яисҽ) мҽгълүмат исемлегенҽ 

кертелгҽн документларны һҽм (яисҽ) мҽгълүматны соратып алырга., бу документлар 

һҽм (яки) мҽгълүмат булган җирле үзидарҽ органнары, җирле үзидарҽ органнары яки 

дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары карамагында булган оешмалардан, 

ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында, ведомствоара мҽгълүмати 

хезмҽттҽшлек кысаларында, җирле үзидарҽ органнарына яисҽ җирле үзидарҽ 

органнарына яисҽ җирле үзидарҽ органнарына яисҽ җирле үзидарҽ органнарына 

яисҽ җирле үзидарҽ органнарына яисҽ җирле үзидарҽ органнарына буйсынган 

оешмалардан, шулай ук алар карамагында булган бүтҽн дҽүлҽт органнарыннан, 

җирле үзидарҽ органнарыннан, яисҽ дҽүлҽт; 

15) юридик затларны һҽм индивидуаль эшкуарларны планлы һҽм планнан тыш 

тикшерүлҽр турында, аларның нҽтиҗҽлҽре турында һҽм ачыкланган бозуларның 

нҽтиҗҽлҽрен бетерү һҽм (яки) аларны бетерү буенча күрелгҽн чаралар турында 

мҽгълүматларны федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы булып тора, Россия 

Федерациясе Хөкүмҽтенең «Тикшерүлҽрнең бердҽм реестрын формалаштыру һҽм 

алып бару кагыйдҽлҽре турында» 2015 елның 28 апрелендҽге 415 номерлы карары 

белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертергҽ 

1.10. Тикшерү уздырганда муниципаль торак инспекторлары хокуклы түгел: 

1) ҽгҽр мондый талҽплҽр муниципаль торак контроле органы вҽкалҽтлҽренҽ 

керми икҽн, ҽлеге вҽкалҽтле затлар үз исеменнҽн эш итҽ торган мҽҗбүри 

талҽплҽрнең һҽм талҽплҽрнең үтҽлешен тикшерергҽ.; 

2) федераль законнарда каралган нигезлҽр буенча мондый тикшерүне үткҽрү 

очракларыннан тыш, җитҽкче, башка вазыйфаи зат яисҽ юридик затның вҽкалҽтле 

вҽкиле, индивидуаль эшкуар, аның вҽкалҽтле вҽкиле булмаган очракта, планлы яисҽ 

планнан тыш күчмҽ тикшерүне гамҽлгҽ ашырырга;    

3) тикшерү предметына карамаган документларны, мҽгълүматны бирүне, шулай 

ук мондый документларның оригиналларын алуны талҽп итҽргҽ; 

4) муниципаль торак контроле органына тапшырыла торган документларның 

күчермҽлҽренең нотариаль таныклыгын талҽп итҽргҽ.; 

5) тикшерү уздыру нҽтиҗҽсендҽ алынган һҽм дҽүлҽт, коммерция, Хезмҽт, закон 
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тарафыннан саклана торган башка серне тҽшкил итүче, Россия Федерациясе 

законнарында каралган очраклардан тыш, таратырга. ; 

6) тикшерү үткҽрүнең билгелҽнгҽн срокларыннан артып китҽргҽ; 

7) юридик затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ аларның хисабына контроль буенча 

чаралар үткҽрү турында күрсҽтмҽлҽр яисҽ тҽкъдимнҽр бирүне гамҽлгҽ ашырырга. 

 8) юридик заттан, шҽхси эшмҽкҽрдҽн тикшерү үткҽрү датасына кадҽр 

документлар, мҽгълүмат бирүне талҽп итҽргҽ.   

1.11. Юридик затларга, вазыйфаи затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ карата 

муниципаль торак контроле чараларын оештыру һҽм үткҽрү Законлылык һҽм 

аларның намуслылыгы принциплары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Гражданнарга карата муниципаль торак контроле чараларын оештыру һҽм уздыру 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган тҽртиптҽ, 

Законлылык һҽм аларның намуслылыгы принциплары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

2. Муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру формалары 

 

2.1. Муниципаль торак контролен үткҽрү «дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) 

һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның һҽм 

индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында»2008 елның 26 

декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм планнан 

тыш тикшерүлҽр рҽвешендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2.2. Планлы тикшерүлҽр өч елга бер тапкырдан да ешрак үткҽрелми. 

2.3. Планлы тикшерүлҽр муниципаль торак контроле органы тарафыннан 

аның вҽкалҽтлҽре нигезендҽ ел саен үткҽрелҽ торган планнар нигезендҽ үткҽрелҽ. 

Юридик затларны (аларның филиалларын, вҽкиллеклҽрен, аерымланган 

структур бүлекчҽлҽрне) һҽм индивидуаль эшкуарларны планлы тикшерүлҽр 

үткҽрүнең еллык планнарында түбҽндҽге белешмҽлҽр күрсҽтелҽ:: 

1) юридик затларның (аларның филиалларының, Вҽкиллеклҽренең, 

аерымланган структур бүлекчҽлҽрнең) исемнҽре, эшчҽнлеклҽре планлы рҽвештҽ 

тикшерелергҽ тиешле гражданнарның һҽм индивидуаль эшкуарларның 

фамилиялҽре, исемнҽре, аталарының исемнҽре, юридик затларның (аларның 

филиалларының, Вҽкиллеклҽренең, аерымланган структур бүлекчҽлҽрнең) урнашу 

урыннары яисҽ шҽхси эшкуарлар эшчҽнлеген фактта гамҽлгҽ ашыру урыннары;; 

2) һҽр планлы тикшерүне үткҽрүнең максаты һҽм нигезе; 

3) һҽр планлы тикшерүнең башлану датасы һҽм сроклары; 

4) конкрет планлы тикшерүне гамҽлгҽ ашыручы муниципаль торак контроле 

органы исеме. Муниципаль торак контроле (күзҽтчелеге) органнары тарафыннан 

планлы тикшерү уздырганда мондый тикшерүдҽ катнашучы барлык органнарның 

исемнҽре бергҽ күрсҽтелҽ. 

2.4.   Планлы тикшерүлҽрне үткҽрүнең расланган планы кызыксынган затларга 

аны Питрҽч муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн яисҽ 

башка үтемле ысул белҽн җиткерелҽ. 

 2.5.  Планлы тикшерү үткҽрү турында юридик затка, хосусый эшмҽкҽр 

муниципаль торак контроле органы тарафыннан, аны үткҽрүгҽ өч эш көненнҽн дҽ 
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соңга калмыйча, Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты җитҽкчесенең 

күрсҽтмҽнең (боерыкның) күчермҽсен җибҽрү юлы белҽн, планлы тикшерүне үткҽрү 

башлануы турында заказлы почта аша, көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 

белҽн имзаланган һҽм юридик затның электрон почта адресы буенча җибҽрелгҽн 

электрон документ ярдҽмендҽ һҽм (яки) тапшыру турында белдерү кҽгазе белҽн, 

заказлы почта аша хҽбҽр ителҽ., ҽгҽр мондый адрес юридик затларның бердҽм 

дҽүлҽт реестрында, шҽхси эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрында булса йҽ элек 

юридик зат, шҽхси эшкуар тарафыннан муниципаль торак контроле органына яки 

башка мөмкин ысул белҽн тҽкъдим ителгҽн булса. 

2.6. Планлы тикшерүлҽр уздыру елыннан алдагы елның 1 сентябренҽ кадҽр, 

муниципаль торак контроле органы, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, «дҽүлҽт контролен 

(күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның 

һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында»26.12.2008 ел, № 294-

ФЗ Федераль закон нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, прокуратурага планлы тикшерүлҽр 

үткҽрүнең еллык планы проектын җибҽрҽ. Прокуратура органнары ҽлеге 

Регламентның 2.3 пункты нигезендҽ һҽм алдагы елның 1 октябренҽ кадҽр планлы 

тикшерүлҽр үткҽрүнең еллык планнары проектларын карый, ачыкланган 

кисҽтүлҽрне бетерү һҽм аерым юридик затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ карата уртак 

планлы тикшерүлҽр үткҽрү турында муниципаль торак контроле органы 

җитҽкчесенҽ тҽкъдимнҽр кертҽ. Муниципаль торак контроле органы прокуратура 

органнарының тҽкъдимен карый һҽм аларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча прокуратура 

органнарына планлы тикшерүлҽр уздыру елыннан алдагы елның 1 ноябренҽ кадҽр 

җибҽрелҽ, планлы тикшерүлҽр үткҽрүнең еллык планнарын раслый. 

2.7.  Планлы тикшерүнең еллык планына кертү өчен нигез булып тора : 

1) торак милекчелҽре ширкҽте, торак, торак-төзелеш кооперативы яисҽ башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы тарафыннан күпфатирлы йортлар 

белҽн идарҽ итү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыра башлаганнан бирле, Дҽүлҽт торак 

күзҽтчелеге органына тапшырылган ҽлеге эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыра башлау 

турында белдерү нигезендҽ, күпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итү эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыра башлаганнан бирле, дҽүлҽт торак күзҽтчелеге органына 

тапшырылган уведомление нигезендҽ, ҽлеге эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыра башлау 

турында хҽбҽрнамҽ нигезендҽ 

1.1 социаль файдаланудагы беренче наемга алынган торак йортның 

муниципаль реестрында учетка басу. 

2) юридик затка, шҽхси эшмҽкҽргҽ соңгы планлы тикшерү үткҽрүне тҽмамлау. 

2.8. Планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигез булып тора: 

1) муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм (яисҽ) 

талҽплҽрне бозуларны бетерү турында юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр тарафыннан 

элегрҽк бирелгҽн күрсҽтмҽнең үтҽлү срогы тҽмамлануы;; 

2) юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн үзара бҽйлҽнешсез хезмҽттҽшлек 

итүне тикшереп тору буенча чаралар нҽтиҗҽлҽрен анализлау, муниципаль торак 

контроле органнарына гражданнарның, шул исҽптҽн индивидуаль эшкуарларның, 

юридик затларның мөрҽҗҽгатьлҽрен, дҽүлҽт хакимияте органнарыннан, җирле 

үзидарҽ органнарыннан, массакүлҽм мҽгълүмат чараларыннан түбҽндҽге фактлар 
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турында кергҽн мөрҽҗҽгатьлҽрне һҽм гаризаларны карау яисҽ алдан тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль торак контроле органы вазыйфаи затына 

дҽлиллҽнгҽн тҽкъдим итү;: 

а) гражданнар тормышына, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ, ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохиткҽ, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларына 

(тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ), музей предметларына һҽм музей 

коллекциялҽренҽ, аеруча кыйммҽтле, шул исҽптҽн уникаль, Россия Федерациясе 

Архив фонды документларына, Милли китапханҽ фонды составына керҽ торган 

аеруча тарихи, фҽнни, мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия булган документларга, дҽүлҽт 

иминлегенҽ зыян китерү куркынычы барлыкка килү, шулай ук табигый һҽм 

техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр янаулары; 

б) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларына (тарих һҽм 

мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ), музей предметларына һҽм музей коллекциялҽренҽ, аеруча 

кыйммҽтле, шул исҽптҽн уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды 

документларына, Милли китапханҽ фонды составына керүче аеруча тарихи, фҽнни, 

мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия булган документларга, дҽүлҽт иминлегенҽ, шулай ук табигый 

һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килүгҽ, гражданнарның 

тормышына, сҽламҽтлегенҽ, сҽламҽтлегенҽ, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, 

үсемлеклҽргҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерүгҽ, зыян китерүгҽ,; 

в) кулланучылар хокукларын бозу (кулланучылар хокукларын яклау өлкҽсендҽ 

федераль дҽүлҽт күзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыручы органга, хокуклары бозылган 

гражданнарга мөрҽҗҽгать иткҽн очракта, мөрҽҗҽгать итүче үзенең бозылган 

хокукларын яклауны (торгызуны) сорап юридик затка, индивидуаль эшкуарга 

мөрҽҗҽгать иткҽн очракта һҽм мондый мөрҽҗҽгать каралмаган яисҽ мөрҽҗҽгать 

итүченең талҽплҽре канҽгатьлҽндерелмҽгҽн яисҽ канҽгатьлҽндерелмҽгҽн); 

3) система аша, аерым алганда, Дҽүлҽт торак күзҽтчелеге органына, 

гражданнарның, шул исҽптҽн индивидуаль эшкуарларның, юридик затларның 

мөрҽҗҽгатьлҽрен һҽм гаризаларын, дҽүлҽт хакимияте органнарыннан, җирле 

үзидарҽ органнарыннан мҽгълүмат алу, торак милекчелҽре ширкҽтен, торак, торак-

төзелеш яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативын төзү 

тҽртибенҽ, торак милекчелҽре ширкҽте уставына карата талҽплҽрне бозу фактларын 

ачыклау, мҽгълүмат системасында торак милекчелҽре ширкҽтен, торак-коммуналь 

хуҗалыкны, торак-коммуналь хуҗалыкны, торак-коммуналь хуҗалыкны оештыру 

тҽртибенҽ карата талҽплҽрне бозу фактларын ачыклау., торак-төзелеш яки башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы уставына үзгҽрешлҽр кертү 

тҽртибе, күпфатирлы йортта биналарның милекчелҽре тарафыннан, оештыру-

хокукый формасына бҽйсез рҽвештҽ, юридик затны яки күпфатирлы йорт белҽн 

идарҽ итү эшчҽнлеген башкаручы индивидуаль эшкуарны сайлап алу турында Карар 

кабул итү тҽртибенҽ (алга таба - - идарҽче оешма), идарҽче оешма белҽн күпфатирлы 

йорт белҽн идарҽ итү шартнамҽсен төзү максатларында, идарҽче оешма белҽн 

күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һҽм ремонтлау буенча хезмҽтлҽр 

күрсҽтү һҽм (яки) эшлҽр башкару шартнамҽсен төзү турында карар, Торак 

кодексының 164 статьясындагы 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн затлар белҽн күпфатирлы 

йортта гомуми милекне карап тоту һҽм (яки) ремонтлау буенча эшлҽр башкару 



 

 

10 

 

буенча хезмҽт күрсҽтү шартнамҽлҽрен төзү, ҽлеге шартнамҽлҽрнең шартларын 

раслау һҽм аларны төзү тҽртибе турында карар, күпфатирлы йортта уртак мөлкҽтне 

карап тоту һҽм (яки), күпфатирлы йорттагы биналарның милекчелҽренең гомуми 

милеген карап тоту һҽм ҽлеге йортта гомуми милекне агымдагы һҽм капиталь 

ремонтлауны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, идарҽче оешма тарафыннан Торак 

кодексының 162 статьясындагы 2 өлешендҽ каралган йөклҽмҽлҽрне бозу фактлары, 

коммуналь хезмҽтлҽр өчен гражданнар тарафыннан кертелҽ торган түлҽү күлҽмен 

үзгҽртүнең чик (максималь) индексларын куллану өлкҽсендҽ бозу фактлары, 

социаль файдаланудагы наемлы йортларда торак урыннарны найм алучылар 

тарафыннан мондый йортларда торак урыннарны наймлаучыларга һҽм 

яллаучыларга карата мҽҗбүри талҽплҽрне бозу фактлары турында, социаль 

файдаланудагы торак фондының торак урыннарына найм шартнамҽлҽрен һҽм торак 

урыннарына наем шартнамҽлҽрен төзү һҽм үтҽүгҽ. 

2.9. Муниципаль торак контроле органына мөрҽҗҽгать иткҽн затны, шулай ук 

2.8 өлешенең 2 пунктында күрсҽтелгҽн фактлар турында белешмҽлҽр булмаган 

мөрҽҗҽгатьлҽр һҽм гаризалар билгелҽргҽ мөмкинлек бирми торган мөрҽҗҽгатьлҽр 

һҽм гаризалар.    нигезлҽмҽнең 1 пунктындагы "а" пунктчасының 

конституциячеллеген тикшерү турындагы эшне карады. Мөрҽҗҽгатьтҽ яки гаризада 

бҽян ителгҽн мҽгълүмат 2.8 өлешенең 2 пункты нигезендҽ мөмкин булган очракта. 

муниципаль торак контроле вазыйфаи заты, мөрҽҗҽгать яисҽ гариза авторында 

нигезле шик булганда, мөрҽҗҽгать иткҽн затны билгелҽү буенча тиешле чаралар 

күрергҽ тиеш. Мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон документлар рҽвешендҽ 

җибҽрелгҽн мөрҽҗҽгатьлҽр һҽм гаризалар, мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр кулланып, мөрҽҗҽгать итүченең Бердҽм 

идентификациялҽү һҽм аутентификация системасында мҽҗбүри авторизациялҽнүен 

күздҽ тоткан очракта гына планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигез була ала. 

2.9.1.  Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2.8 өлешендҽ күрсҽтелгҽн мөрҽҗҽгатьлҽрне һҽм 

гаризаларны, фактларны караганда, моңа кадҽр кергҽн мондый мөрҽҗҽгатьлҽрне һҽм 

гаризаларны, мҽгълүматны карау нҽтиҗҽлҽре, шулай ук тиешле юридик затларга, 

шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ карата контроль буенча элегрҽк үткҽрелгҽн чаралар 

нҽтиҗҽлҽре исҽпкҽ алынырга тиеш. 

 2.9.2. Мҽҗбүри талҽплҽрне, мҽҗбүри талҽплҽрне бозу турында тиешле 

мҽгълүматларны бозуга юл куйган зат турында дөрес мҽгълүмат булмаганда яисҽ 

ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2.8 өлешендҽге 1-2 пунктларында күрсҽтелгҽн фактлар турында 

дөрес мҽгълүмат булмаганда, муниципаль торак контроле органының вҽкалҽтле 

вазыйфаи затлары кергҽн мҽгълүматны алдан тикшерергҽ мөмкин. Алдан тикшерү 

үткҽрү барышында өстҽмҽ белешмҽлҽр һҽм материаллар (шул исҽптҽн телдҽн) 

соратып алу буенча чаралар күрелҽ, мҽгълүмат биргҽн затларда, юридик затның, 

шҽхси эшкуарның, кирҽк булганда, Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесе карамагында булган документларын карау үткҽрелҽ, юридик затлар белҽн 

үзара бҽйлҽнешсез башкарыла торган контрольлек чаралары үткҽрелҽ., муниципаль 

торак контроле органы талҽплҽрен үтҽү һҽм мҽгълүмат бирү буенча вазыйфалар 

йөклҽмҽсеннҽн башка. Алдан тикшерү кысаларында юридик заттан, шҽхси 

эшмҽкҽрдҽн алынган мҽгълүматка карата аңлатмалар соратып алынырга мөмкин, 
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лҽкин мондый аңлатмаларны һҽм башка документларны тапшыру мҽҗбүри түгел.

 2.9.3. Муниципаль торак контроле органы җитҽкчесе, җитҽкчесе урынбасары 

карары буенча, планнан тыш тикшерү, тиешле тикшерү башланганнан соң, 

мөрҽҗҽгатьнең яки гаризаның аноним булуы ачыкланса, яисҽ мөрҽҗҽгатьтҽ яки 

гаризада булган белҽ торып дөрес булмаган белешмҽлҽр билгелҽнсҽ, туктатыла. 

 2.9.4. Муниципаль торак контроле органы гражданнардан, шул исҽптҽн 

юридик заттан, шҽхси эшмҽкҽрдҽн, дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) органы, 

муниципаль контроль органы тарафыннан кергҽн гаризаларны, күрсҽтелгҽн 

затларның мөрҽҗҽгатьлҽрен карап тикшерү белҽн бҽйле чыгымнарны, ҽгҽр 

гаризаларда, мөрҽҗҽгатьлҽрдҽ белҽ торып ялган белешмҽлҽр күрсҽтелсҽ, судка 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

2.10. Юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне планнан тыш тикшерү ҽлеге 

Нигезлҽмҽнең 2.8 өлешендҽге 2 пунктының «а» һҽм «б» пунктчаларында 

күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча, мондый юридик затларның, шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең 

эшчҽнлек алып бару урыны буенча прокуратура органы белҽн килештерелгҽннҽн 

соң муниципаль торак контроле органнары тарафыннан үткҽрелергҽ мөмкин. 

2.11. Планнан тыш тикшерү документар тикшерү һҽм (яки) күчмҽ тикшерү 

формасында үткҽрелҽ. 

Юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне планнан тыш тикшерү федераль 

законнар белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча, мондый юридик затларның, шҽхси 

эшкуарларның эшчҽнлек алып бару урыны буенча прокуратура органы белҽн 

килештерелгҽннҽн соң, муниципаль торак контроле органы тарафыннан үткҽрелергҽ 

мөмкин. 

Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең юридик затка, 

индивидуаль эшкуарга планнан тыш урынга чыгып тикшерү үткҽрү турындагы 

боерыгына кул куелган көнне, аны федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

Килештерү максатларында, муниципаль торак контроле органы, көчҽйтелгҽн 

квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ формасында, 

юридик затның эшчҽнлек алып бару урыны буенча прокуратура органына заказлы 

почта аша җибҽрҽ яисҽ заказлы почта җибҽрҽ., планнан тыш күчмҽ тикшерү 

үткҽрүне килештерү турында гариза. Бу гаризага Питрҽч муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең планнан тыш күчмҽ тикшерү үткҽрү турындагы 

күрсҽтмҽсенең күчермҽсе һҽм аны үткҽрү өчен нигез булган белешмҽлҽре булган 

документлар теркҽлҽ. 

2.12. Планнан тыш күчмҽ тикшерүне үткҽрүне килештерүдҽн баш тарту өчен 

нигез булып тора: 

1) юридик затка, индивидуаль эшкуарга планнан тыш тикшерү үткҽрүне 

килештерү турында гаризага кушып бирелҽ торган документларның булмавы; 

2) федераль законнар нигезендҽ планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигезлҽр 

булмау;; 

3) Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең планнан тыш 

күчмҽ тикшерү үткҽрү турындагы боерыгын рҽсмилҽштерүгҽ карата Федераль 

законнарда билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽмҽү;; 
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4) федераль законнарга, Россия Федерациясе Президентының норматив 

хокукый актларына, Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең норматив хокукый 

актларына каршы килҽ торган планнан тыш күчмҽ тикшерү үткҽрүне гамҽлгҽ 

ашыру.; 

5) планнан тыш күчмҽ тикшерү предметының муниципаль торак контроле 

органы вҽкалҽтлҽренҽ туры килмҽве;; 

6) муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн бер үк мҽҗбүри талҽплҽрнең һҽм 

талҽплҽрнең бер юридик затка яки бер шҽхси эшкуарга карата берничҽ муниципаль 

контроль органы тарафыннан үтҽлешен тикшерү. 

2.13. Ҽгҽр гражданнар тормышына, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ, 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас 

объектларына (тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ), музей предметларына һҽм музей 

коллекциялҽренҽ, аеруча кыйммҽтле, шул исҽптҽн уникаль, Россия Федерациясе 

Архив фонды документларына, Милли китапханҽ фонды составына керҽ торган 

аеруча тарихи, фҽнни, мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия булган документларга, дҽүлҽт 

иминлегенҽ зыян китерү планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигез булып тора., 

шулай ук табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килү, 

муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм талҽплҽрне 

бозуларны ачыклау, кичектергесез чаралар күрү зарурлыгына бҽйле рҽвештҽ, 

муниципаль торак контроле органы, документларны прокуратура органнарына 

җибҽрү юлы белҽн контрольдҽ тоту чараларын үткҽрү турында 24 сҽгать дҽвамында 

хҽбҽр белҽн, планнан тыш тикшерү үткҽрүгҽ керешергҽ хокуклы. Бу очракта 

прокурор яки аның урынбасары тиешле документлар кергҽн көнне планнан тыш 

тикшерү үткҽрүне килештерү турында Карар кабул итҽ. 

Прокурор яисҽ аның урынбасарының планнан тыш күчмҽ тикшерү үткҽрүне 

килештерү яисҽ аны үткҽрүне килештерү турында карары ике нөсхҽдҽ язма рҽвештҽ 

рҽсмилҽштерелҽ, аларның берсе Карар кабул ителгҽн көнне заказлы почта аша 

тапшыру турында белдерү кҽгазе яки көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 

белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ муниципаль торак контроле 

органына җибҽрелҽ. 

Планнан тыш тикшерүне кичекмҽстҽн уздыру талҽп ителгҽн очракта, планнан 

тыш күчмҽ тикшерү үткҽрүне килештерү турындагы карарның күчермҽсе, 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн файдаланып, прокуратура органы 

тарафыннан муниципаль торак контроле органына җибҽрелҽ. 

Прокурор яисҽ аның урынбасарының планнан тыш тикшерү үткҽрүне 

килештерү яки аны үткҽрүне килештерүдҽн баш тарту турындагы карары югары 

прокурорга яисҽ судка шикаять бирелергҽ мөмкин. 

2.14. Планнан тыш күчмҽ тикшерүне үткҽрү турында, федераль законнарда 

билгелҽнгҽн планнан тыш күчмҽ тикшерүдҽн тыш, юридик затка, шҽхси эшкуарга 

аны үткҽрү өчен 24 сҽгатьтҽн дҽ ким булмаган күлҽмдҽ телҽсҽ нинди үтемле юл 

белҽн, шул исҽптҽн көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган 

һҽм юридик затның, шҽхси эшкуарның электрон почта адресы буенча җибҽрелгҽн 

электрон документ аша муниципаль торак контроле органы тарафыннан хҽбҽр 

ителҽ, ҽгҽр мондый адрес юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрында, шҽхси 
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эшмҽкҽрлҽрнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында булса яки элек юридик зат, шҽхси эшкуар 

тарафыннан муниципаль торак контроле органына тҽкъдим ителгҽн булса. 

Юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ гражданнар тормышына, 

сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, Россия 

Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларына (тарих һҽм мҽдҽният 

һҽйкҽллҽренҽ), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгҽн музей 

предметларына һҽм музей коллекциялҽренҽ, аеруча кыйммҽтле, шул исҽптҽн 

уникаль документларына, Россия Федерациясе Архив фондының уникаль 

документларына, Милли китапханҽ фонды составына керҽ торган аерым тарихи, 

фҽнни, мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия документларга, Россия Федерациясе Милли 

китапханҽсе, шулай ук табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

килеп чыгарга мөмкин, юридик затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ планнан тыш күчмҽ 

тикшерү үткҽрү башлануы турында алдан хҽбҽр итү талҽп ителми. 

2.15. Һҽр тикшерүнең озынлыгы 20 эш көненнҽн дҽ артмаска тиеш. 

Кече эшкуарлыкның бер субъектына карата планлы күчмҽ тикшерүне 

үткҽрүнең гомуми вакыты кече предприятие өчен - бер ел эчендҽ 50 сҽгатьтҽн һҽм 

микропредприятиелҽр өчен-15 сҽгатьтҽн артмаска тиеш. 

 Күчмҽ планлы тикшерү үткҽрүче муниципаль торак контроле органы вазыйфаи 

затларының дҽлиллҽнгҽн тҽкъдимнҽре нигезендҽ катлаулы һҽм (яки) озак вакытлы 

тикшеренүлҽр, сынаулар, махсус экспертизалар һҽм тикшеренүлҽр үткҽрү 

зарурлыгына бҽйле аерым очракларда күчмҽ планлы тикшерүне үткҽрү вакыты 

муниципаль торак контроле органы җитҽкчесе тарафыннан егерме эш көненҽ, кече 

предприятиелҽргҽ карата кимендҽ илле сҽгатькҽ, микропредприятиелҽргҽ карата 

унбиш сҽгатькҽ озайтылырга мөмкин. 

2.16. Экспертларның, эксперт оешмаларының тиешле экспертизалар һҽм 

бҽялҽмҽлҽр үткҽрү өчен җҽлеп ителҽ торган контрольлек чараларында катнашуы 

күздҽ тотыла: 

- муниципаль торак контроле органы җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары карары 

буенча; 

- муниципаль торак контроле органы белҽн төзелҽ һҽм тиешле өлкҽдҽ 

муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру функциялҽрен үтҽү өчен бүлеп бирелҽ 

торган җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн финанслана торган шартнамҽ (килешү) 

нигезендҽ. 

2.17. Документар тикшерү предметы булып юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр 

документларындагы, аларның оештыру-хокукый формасын, хокукларын һҽм 

бурычларын билгели торган белешмҽлҽр, аларның эшчҽнлеген тормышка 

ашырганда кулланыла торган һҽм муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн 

мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм талҽплҽрне үтҽү белҽн бҽйле документлар тора. 

Документар тикшерү барышында вҽкалҽтле затлар беренче чиратта юридик зат, 

шҽхси эшмҽкҽр турында, шул исҽптҽн алдагы тикшерүлҽр актлары, административ 

хокук бозулар турында дҽүлҽт органнары эшлҽрен карау материаллары һҽм ҽлеге 

юридик затларга, дҽүлҽт һҽм муниципаль торак контроле шҽхси эшмҽкҽрлҽренҽ 

карата гамҽлгҽ ашырылган нҽтиҗҽлҽр турында башка документлар карала. 
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2.18. Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе 

карамагындагы документлардагы белешмҽлҽрнең дөреслеге нигезле шик тудыра 

икҽн, бу мҽгълүматлар юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр тарафыннан муниципаль 

хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрнең яисҽ талҽплҽрнең үтҽлешен 

бҽялҽргҽ мөмкинлек бирми, муниципаль торак контроле органы юридик зат 

адресына җибҽрҽ, шҽхси эшмҽкҽрдҽн документар тикшерү барышында карау өчен 

кирҽкле башка документларны талҽп итеп, дҽлиллҽнгҽн запрос җибҽрергҽ кирҽк. 

Гарызнамҽгҽ Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

документар тикшерү үткҽрү турындагы күрсҽтмҽсенең мөһере кушып бирелҽ. 

2.19. Дҽлиллҽнгҽн запрос алынганнан соң 10 эш көне эчендҽ юридик зат, 

хосусый эшмҽкҽр запроста күрсҽтелгҽн документларны муниципаль торак контроле 

органына җибҽрергҽ тиеш. 

Запроста күрсҽтелгҽн документлар шҽхси эшмҽкҽр, аның вҽкалҽтле вҽкиле, 

җитҽкче, юридик затның бүтҽн вазыйфаи заты имзасы белҽн (булганда) мөһере 

белҽн таныкланган күчермҽлҽр рҽвешендҽ тапшырыла. Юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр 

запроста күрсҽтелгҽн документларны көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 

белҽн имзаланган электрон документлар рҽвешендҽ тапшырырга хокуклы. 

Ҽгҽр Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, 

муниципаль торак контроле органына тапшырыла торган документларның 

күчермҽлҽрен нотариаль таныклауны талҽп итү рөхсҽт ителми. 

2.20. Документар тикшерү барышында юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр биргҽн 

документларда хаталар һҽм (яки) каршылыклар ачыкланган очракта, ҽлеге 

документлардагы белешмҽлҽрнең муниципаль торак контроле органында булган 

документлардагы һҽм (яки) муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыру 

барышында алынган белешмҽлҽргҽ туры килмҽве ачыкланган очракта, бу хакта 

мҽгълүмат юридик затка, индивидуаль эшкуарга 10 эш көне эчендҽ язма рҽвештҽ 

тиешле аңлатмалар бирү талҽбе белҽн җибҽрелҽ. 

2.21. Муниципаль торак контроле органына тапшырылган документларда 

ачыкланган хаталар һҽм (яки) каршылыкларга яисҽ белешмҽлҽрнең туры килмҽвенҽ 

карата аңлатмаларны тапшыручы юридик зат, индивидуаль эшкуар, элек бирелгҽн 

документларның дөреслеген раслый торган өстҽмҽ рҽвештҽ муниципаль торак 

контроле органына тапшырырга хокуклы. 

2.22. Документар тикшерү үткҽргҽн вҽкалҽтле зат җитҽкче яки юридик затның 

бүтҽн вазыйфаи заты, шҽхси эшмҽкҽр, аның вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан 

тапшырылган аңлатмаларны һҽм документларны карарга тиеш. Муниципаль торак 

контроле органы бирелгҽн аңлатмаларны һҽм документларны карап тикшергҽннҽн 

соң йҽ аңлатма булмаганда, муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри 

талҽплҽрне яисҽ талҽплҽрне бозу билгелҽрен билгелҽсҽ, муниципаль торак контроле 

органының вҽкалҽтле затлары күчмҽ тикшерү үткҽрергҽ хокуклы. Күчмҽ тикшерүне 

уздырганда юридик заттан, шҽхси эшмҽкҽрдҽн документлар һҽм (яки) документар 

тикшерү барышында алар тарафыннан тапшырылган мҽгълүматны талҽп итү тыела. 

Документар тикшерү уздырганда муниципаль торак контроле органы юридик 

заттан, шҽхси эшмҽкҽрдҽн документар тикшерү предметына карамый торган 

белешмҽлҽр һҽм документлар талҽп итҽргҽ хокуклы түгел. 
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2.23. Күчмҽ тикшерү предметы булып юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр 

документларындагы белешмҽлҽр, мондый объектларның территориялҽре, биналары, 

корылмалары, корылмалары, биналары, җиһазлары эшчҽнлеген башкарганда 

күрсҽтелгҽн затлар тарафыннан кулланыла торган һҽм муниципаль хокукый 

актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм талҽплҽрне үтҽү буенча алар 

тарафыннан күрелҽ торган чаралар тора. 

 2.24. Күчмҽ тикшерү муниципаль торак контроле органының вҽкалҽтле затлары 

тарафыннан хезмҽт таныклыкларын күрсҽтүдҽн, юридик затның, шҽхси эшкуарның, 

аның вҽкалҽтле вҽкиленең күчмҽ тикшерүне билгелҽү һҽм күчмҽ тикшерүне 

үткҽрүче затларга, шулай ук күчмҽ тикшерүне үткҽрү максатлары, бурычлары, 

нигезлҽре, контрольлек чараларының төрлҽре һҽм күлҽме, экспертлар төркеме 

составы белҽн танышудан башлана, күчмҽ тикшерүгҽ җҽлеп ителҽ торган эксперт 

оешмалары вҽкиллҽре аны үткҽрү вакыты һҽм шартлары белҽн таныштылар. 

2.25. Җитҽкче, башка вазыйфаи зат яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкиле, 

индивидуаль эшкуар, аның вҽкалҽтле вҽкиле күчмҽ тикшерү үткҽрҽ торган 

муниципаль торак контроле органының вҽкалҽтле затларына күчмҽ тикшерү 

үткҽрүче Документлар, күчмҽ тикшерүнең максатлары, бурычлары һҽм 

предметлары белҽн танышу мөмкинлеген бирергҽ, күчмҽ тикшерү алдыннан 

документлар тикшерелмҽгҽн очракта, шулай ук экспертларны күчмҽ тикшерүдҽ 

катнашучы вҽкалҽтле затларга күчмҽ тикшерү уздыру мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ 

бурычлы., ТР Җир һҽм мөлкҽт мөнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы хезмҽткҽрлҽре "Урман 

утырту көне" табигатьне саклау акциясендҽ катнаштылар 

2.26. Һҽр үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль торак контроле 

органының вҽкалҽтле затлары тарафыннан түбҽндҽге документлар төзелҽ: 

- Билгелҽнгҽн форма буенча ике нөсхҽдҽ Акт; 

- Законнарда каралган административ хокук бозу турында беркетмҽ, 

муниципаль торак контроле органы компетенциясе чиклҽрендҽ (бозу фактын 

ачыклау очрагында)); 

- Закон бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽ (хокук бозу фактын ачыклау 

очрагында). 

 2.27. Тикшерү актында күрсҽтелҽ: 

1) тикшерү актын төзү датасы, вакыты һҽм урыны; 

2) муниципаль контроль органы исеме; 

3) муниципаль контроль органы җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары боерыгының 

һҽм боерыгының датасы һҽм номеры; 

4) тикшерү үткҽргҽн вазыйфаи затның яисҽ вазыйфаи затның фамилиялҽре, 

исемнҽре, атасының исеме һҽм вазыйфасы;; 

5) тикшерелҽ торган юридик затның исеме яисҽ индивидуаль эшкуарның 

фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме, шулай ук җитҽкченең, башка вазыйфаи 

затның яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленең, тикшерү уздырганда катнашкан 

индивидуаль эшкуарның вҽкалҽтле вҽкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме 

һҽм вазыйфасы, шулай ук җитҽкченең, башка вазыйфаи затның яисҽ юридик затның 

вҽкалҽтле вҽкиленең, индивидуаль эшкуарның фамилиясе, исеме, атасының исеме 

һҽм вазыйфасы;; 
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6) тикшерү үткҽрү датасы, вакыты, озынлыгы һҽм урыны; 

7) тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн муниципаль хокукый актларда 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм талҽплҽрне бозу очраклары турында, аларның 

характеры һҽм ҽлеге җитешсезлеклҽргҽ юл куйган затлар турында белешмҽлҽр; 

8) тикшерү уздырганда катнашкан җитҽкчене, башка вазыйфаи затны яисҽ 

юридик затның вҽкалҽтле вҽкилен, индивидуаль эшкуарны, аның вҽкалҽтле вҽкилен 

тикшерү акты белҽн таныштыру яки танышудан баш тарту турында, аларның 

имзалары булу яки имза кылудан баш тарту турында белешмҽлҽр, шулай ук 

тикшерү турындагы язманы тикшерүлҽрне исҽпкҽ алу журналына кертү яисҽ 

юридик затның, индивидуаль эшкуарның ҽлеге журналның булмавы сҽбҽпле 

мондый язманы кертү мөмкинлеге булмау турында белешмҽлҽр.; 

9) тикшерү үткҽргҽн вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның имзалары. 

 2.28. Тикшерү актына тикшерү нҽтиҗҽлҽре белҽн бҽйле документлар яки 

аларның күчермҽлҽре теркҽлҽ. 

 2.29.  Тикшерү акты ике нөсхҽдҽ тҽмамланганнан соң турыдан-туры 

рҽсмилҽштерелҽ, аларның берсе кушымталарның күчермҽлҽре белҽн җитҽкчегҽ, 

башка вазыйфаи затка яки юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ, индивидуаль 

эшкуарга, аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ тикшерү акты белҽн танышудан яисҽ танышудан 

баш тартудан баш тарту турында язма белҽн тапшырыла. Җитҽкче, башка вазыйфаи 

зат яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкиле, индивидуаль эшкуар, аның вҽкалҽтле 

вҽкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелүче затның тикшерү акты белҽн 

танышудан яки танышудан баш тартуыннан баш тарткан очракта, акт заказлы почта 

аша тапшыру турында белдерү кҽгазе белҽн җибҽрелҽ, ул муниципаль торак 

контроле органы эшендҽ саклана торган тикшерү акты нөсхҽсенҽ теркҽлҽ. 

Тикшерелүче затның муниципаль контроль кысаларында электрон рҽвештҽ үзара 

бҽйлҽнешне гамҽлгҽ ашыру ризалыгы булганда, тикшерү акты ҽлеге актны төзегҽн 

затның җитҽкчесенҽ, башка вазыйфаи затына яки юридик затның вҽкалҽтле 

вҽкиленҽ, индивидуаль эшкуарга, аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ көчҽйтелгҽн 

квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ 

җибҽрелергҽ мөмкин.  Шул ук вакытта ҽлеге актны төзегҽн затның көчҽйтелгҽн 

квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон документ формасында 

тикшерелҽ торган затка ҽлеге документны алуны раслауны тҽэмин итүче ысул белҽн 

җибҽрелгҽн акт тикшерелүче зат тарафыннан алынган дип санала. 

2.30.   Тикшерү актын төзү өчен үткҽрелгҽн тикшерүлҽр, сынаулар, махсус 

тикшерүлҽр, экспертизалар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽлҽр алырга кирҽк булса, 

тикшерү акты контроль буенча чаралар тҽмамланганнан соң өч эш көненнҽн дҽ 

артмаган вакытка төзелҽ һҽм җитҽкчегҽ, башка вазыйфаи затка яки юридик затның 

вҽкалҽтле вҽкиленҽ, индивидуаль эшкуарга, аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ расписка 

астында тапшырыла яисҽ заказлы почта аша почта аша тапшыру турында 

уведомление белҽн һҽм (яки) электрон документ формасында тапшырыла., ҽлеге 

актны төзегҽн затның, тикшерелүче затның муниципаль контроль кысаларында 

электрон рҽвештҽ үзара хезмҽттҽшлек итүне гамҽлгҽ ашыру ризалыгы булганда, 

күрсҽтелгҽн документны алуны раслауны тҽэмин итҽ торган ысул белҽн, 

көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган. Бу чакта күрсҽтелгҽн 
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документны тапшыру турында белдерү һҽм (яисҽ) алуны башка раслау муниципаль 

торак контроле органы эшендҽ саклана торган тикшерү акты нөсхҽсенҽ теркҽлҽ. 

2.31. Планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен аны прокуратура органы белҽн 

килештерү талҽп ителсҽ, тикшерү актының күчермҽсе тикшерү акты төзелгҽн 

көннҽн алып биш эш көне эчендҽ тикшерү үткҽрү турында Карар кабул ителгҽн 

прокуратура органына җибҽрелҽ. 

2.32. Дҽүлҽт, коммерция, Хезмҽт, башка серлҽрне тҽшкил иткҽн тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре Россия Федерациясе законнарында каралган талҽплҽрне үтҽп 

рҽсмилҽштерелҽ. 

2.33. Тикшерүлҽрне исҽпкҽ алу журналында муниципаль торак контроле 

органының вазыйфаи затлары тарафыннан үткҽрелгҽн тикшерү турында язма, анда 

муниципаль торак контроле органы исеме, тикшерү башлану һҽм тҽмамлану 

даталары, аны үткҽрү вакыты, хокукый нигезлҽр, тикшерү максатлары, бурычлары 

һҽм предметы, ачыкланган бозулар һҽм бирелгҽн күрсҽтмҽлҽр, шулай ук тикшерү 

үткҽрүче вазыйфаи затның, атасының һҽм вазыйфаи затларның фамилиялҽре, 

исемнҽре һҽм вазыйфалары, аның яки аларның имзалары күрсҽтелҽ. 

2.34. Тикшерүлҽрне исҽпкҽ алу журналы булмаганда, тикшерү актында 

тиешле язма ясала. 

 2.35. Муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашырганда җирле үзидарҽ 

органының вазыйфаи затлары гамҽлдҽге законнарда һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 

билгелҽнгҽн җаваплылыкка ия.: 

а) хезмҽт вазыйфаларын башкарганда закон талҽплҽрен үтҽмҽү.; 

б) муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыруның билгелҽнгҽн тҽртибен 

үтҽмҽү; 

в) торак законнары бозылуларын булдырмау һҽм бетерү буенча чаралар күрү; 

г) үткҽрелҽ торган тикшерүлҽр материалларының объективлыгы һҽм 

дөреслеге. 

2.36. Муниципаль торак контроле оештырганда һҽм гамҽлгҽ ашырган 

муниципаль торак контроле органнары Татарстан Республикасы законнары 

законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төбҽк дҽүлҽт торак күзҽтчелегенҽ гамҽлгҽ 

ашыручы Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вҽкалҽтле органы белҽн 

хезмҽттҽшлек итҽлҽр. 

2.37. Муниципаль торак контроле органының вазыйфаи затлары вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруга комачаулау Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 

җаваплылыкка китерҽ. 

2.38.  Муниципаль торак контролен гамҽлгҽ ашыручы муниципаль торак 

контроле органы вазыйфаи затлары үз эшчҽнлеклҽре турында хисап төзи, төзелҽ 

торган хисапларның дөреслеген тҽэмин итҽ, алар Россия Федерациясе законнарында 

каралган органнарга тапшырыла. 

2.39. Муниципаль торак контроле органы гаризалар белҽн судка мөрҽҗҽгать 

итҽргҽ хокуклы: 

1) күпфатирлы йортта биналарның милекчелҽренең гомуми җыелышы йҽ 

торак милекчелҽре ширкҽте, торак, торак-төзелеш яки башка махсуслаштырылган 
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кулланучылар кооперативы ҽгъзаларының гомуми җыелышы тарафыннан Торак 

кодексы талҽплҽрен бозып кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽ түгел дип тану турында.; 

2) торак милекчелҽре ширкҽтен, торак, торак-төзелеш яки башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативын, мондый ширкҽт Уставының яки 

мондый кооператив уставына кертелгҽн үзгҽрешлҽрнең торак кодексы талҽплҽренҽ 

туры килмҽве яисҽ мондый ширкҽт яки мондый кооператив төзү тҽртибен бозу 

очракларында, билгелҽнгҽн срокта үтҽлмҽгҽн очракта, бетерү турында күрсҽтмҽне 

торак милекчелҽре ширкҽтен, торак, торак-төзелеш яисҽ башка махсуслаштырылган 

кулланучылар кооперативын бетерү турында.; 

3) күпфатирлы йорт белҽн идарҽ итү шартнамҽсен, күпфатирлы йортта гомуми 

милекне карап тоту һҽм ремонтлау буенча хезмҽтлҽр күрсҽтү һҽм (яки) эшлҽр 

башкару шартнамҽсен яисҽ күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һҽм 

(яки) ремонтлау буенча эшлҽрне башкару буенча хезмҽт күрсҽтү шартнамҽсен 

күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һҽм (яки) үтҽү буенча хезмҽтлҽрне 

күрсҽтү шартнамҽсен, идарҽче оешманы сайлап алу турында Торак кодексы 

талҽплҽрен бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽне билгелҽнгҽн срокта үтҽмҽгҽн 

очракта, гамҽлдҽ түгел дип тану турында, күпфатирлы йорт белҽн идарҽ итү 

шартнамҽсен раслау һҽм аны төзү, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту 

һҽм ремонтлау буенча хезмҽтлҽр күрсҽтү һҽм (яки) эшлҽр башкару шартнамҽсен йҽ 

күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һҽм (яки) үтҽү буенча хезмҽтлҽр 

күрсҽтү шартнамҽсен төзү турында, ҽлеге шартнамҽлҽрнең шартларын раслау 

турында; 

4) мҽҗбүри талҽплҽрне бозу ачыкланган очракта, милекчелҽрнең, 

яллаучыларның һҽм башка файдаланучыларның хокукларын һҽм законлы 

мҽнфҽгатьлҽрен яклау. 

 5)  социаль файдаланудагы торак фондының торак урыны наем шартнамҽсен 

билгелҽнгҽн срокта ҽлеге шартнамҽнең Торак кодексында билгелҽнгҽн мҽҗбүри 

талҽплҽргҽ туры килмҽвен бетерү турында күрсҽтмҽне үтҽмҽгҽн очракта гамҽлдҽ 

түгел дип тану турында. 

 

3. Муниципаль торак контроле органы хезмәткәрләренең гамәлләренә  

(гамәл кылмауларына) шикаять белдерү 

 

           Муниципаль торак контроле органының вҽкалҽтле затларының, юридик яисҽ 

вазыйфаи затның, индивидуаль эшкуарның хокукларын бозуга китергҽн гамҽллҽре 

(гамҽл кылмаулары) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ административ һҽм 

(яисҽ) суд тҽртибендҽ шикаять бирелергҽ мөмкин.                                   

 


