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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясендҽ 

гомумтаралган файдалы казылмалар 

чыгарганда, шулай ук файдалы 

казылмалар чыгаруга бҽйле булмаган җир 

асты корылмаларын төзегҽндҽ, җир асты 

байлыкларын файдалануга һҽм саклауга 

муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашыруның Административ регламентын 

раслау турында 

 

 

«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, «Җир асты 

байлыклары турында» 1992 елның 21 февралендҽге 2395-1 номерлы Федераль закон 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендҽ 

гомумтаралган файдалы казылмалар чыгарганда, шулай ук файдалы казылмалар 

чыгаруга бҽйле булмаган җир асты корылмаларын төзегҽндҽ, җир асты байлыкларын 

файдалануга һҽм саклауга муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруның 

административ регламентын,кушымта нигезендҽ расларга 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендҽ 

файдалы казылмалар чыгарганда җир асты байлыкларын файдалануга һҽм саклауга, 

шулай ук файдалы казылмалар чыгаруга бҽйле булмаган җир асты корылмаларын 

төзегҽндҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Мөлкҽт һҽм 



җир мөнҽсҽбҽтлҽре Палатасын муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру буенча 

вҽкалҽтле орган итеп билгелҽргҽ. 

3.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга һҽм «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми 

сайтында урнаштырырга.  

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының төзелеш һҽм ТКХ буенча урынбасары Р.И.Галимовка 

йөклҽргҽ 

 

 

             Җитҽкче                                                                                Р.М. Заһидуллин 

  



                                                                                                    Татарстан Республикасы 

                Кама Тамагы муниципаль  

                районы Башкарма комитетының  

                2020 елның 3 мартындагы 

                233 номерлы карарына кушымта 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә гомумтаралган файдалы казылмалар чыгарганда, шулай ук 

файдалы казылмалар чыгаруга бәйле булмаган җир асты корылмаларын 

төзегәндә җир асты байлыкларын файдалануга һәм саклауга муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыруның административ регламенты 

 
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендҽ 

гомумтаралган файдалы казылмалар чыгарганда, шулай ук файдалы казылмалар 
чыгаруга бҽйле булмаган җир асты корылмаларын төзегҽндҽ җир асты байлыкларын 
файдалануга һҽм саклауга муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруның 
административ регламенты (алга таба-административ регламент)  Россия 
Федерациясе Җир кодексы, Татарстан Республикасы Җир кодексы, «Россия 
Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 
елның 6 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 номерлы Федераль закон, «Җир асты байлыклары турында "1992 
елның 21 февралендҽге 2395-1 номерлы Россия Федерациясе Законы, Россия 
Федерациясе Хөкүмҽтенең 2016 елның 18 апрелендҽге 323 номерлы карары белҽн " 
Башка дҽүлҽт органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан яисҽ дҽүлҽт 
органнарына яисҽ җирле үзидарҽ органнарына буйсынучы оешмалардан (алар 
карамагында бу документлар һҽм (яки) мҽгълүмат булган оешмалардан тикшерүлҽр 
оештырганда һҽм үткҽргҽндҽ, дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) органнары тарафыннан 
дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) тарафыннан документлар һҽм (яисҽ) мҽгълүмат алу 
һҽм соратып алу турында, шул исҽптҽн электрон формада, документлар һҽм (яки) 
белешмҽлҽр тапшыру», Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең  «Татарстан Республикасы 
Кама Тамагы муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставында, башка дҽүлҽт 
органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан яисҽ оешмалардан тикшерүлҽр 
оештырганда һҽм үткҽргҽндҽ, дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) органнары, муниципаль 
контроль (күзҽтчелек) органнары тарафыннан соратып алына һҽм (яки) мҽгълүмат 
ала торган документлар һҽм (яисҽ) мҽгълүматлар исемлеген раслау турында"гы 2016 
елның 19 апрелендҽге  724 номерлы боерыгы нигезендҽ эшлҽнелде. 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Гомумтаралган файдалы казылмалар чыгарганда һҽм аларны чыгаруга 

бҽйле булмаган җир асты корылмаларын төзегҽндҽ җир асты байлыкларын 

файдалануга һҽм саклауга муниципаль контроль Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы территориясендҽ (алга таба-муниципаль контроль – 

юридик затларның яки шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең, шулай ук физик затларның федераль 

законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителҽ торган башка норматив хокукый актларда 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽвен тикшерү рҽвешендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



Муниципаль контроль объекты булып, гомумтаралган файдалы казылмалар 

чыгарганда, шулай ук «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ булган, ведомствога карамастан һҽм милек 

рҽвешлҽренҽ бҽйсез рҽвештҽ, файдалы казылмалар чыгаруга бҽйле булмаган җир 

асты корылмаларын төзегҽндҽ, шул исҽптҽн федераль милектҽ һҽм Татарстан 

Республикасы милкендҽ булган җирлҽр тора. 

1.2. Муниципаль контроль Россия Федерациясе Җир кодексы, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 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 һҽм Россия Федерациясенең, 

Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар нигезлҽмҽлҽре һҽм ҽлеге административ регламентта каралган -

тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

1.3. "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы"  муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ муниципаль контрольне Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга 

таба-Палата) гамҽлгҽ ашыра. 

1.4. Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда Палата дҽүлҽт хакимияте 

органнары, җирле үзидарҽ органнары, оешмалар һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, 

шулай ук гражданнар белҽн хезмҽттҽшлек итҽ. 

2. Муниципаль контрольнең максатлары һәм бурычлары 

2.1. Муниципаль контрольнең максаты булып җир асты байлыклары турындагы 

законнарны бозуларны кисҽтү, ачыклау һҽм булдырмау, шулай ук Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендҽ җир асты 

байлыкларыннан рациональ, нҽтиҗҽле файдалануны һҽм шартнамҽ йөклҽмҽлҽрнең 

үтҽлешен тикшерү тора. 

2.2. Муниципаль контрольнең бурычы-оештыру-хокукый формаларына һҽм 

милек рҽвешлҽренҽ бҽйсез рҽвештҽ оешмалар, аларның җитҽкчелҽре, вазыйфаи 

затлар, шулай ук гражданнар тарафыннан җир асты байлыклары турындагы 

законнарны, җир асты байлыкларын саклау һҽм куллану талҽплҽрен үтҽүне тҽэмин 

итү. 

3. Планлы тикшерүләр оештыру һәм үткәрү тәртибе 

 

3.1. Планлы тикшерүнең предметы булып юридик затның, шҽхси эшкуарның 

муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрнең һҽм талҽплҽрнең 

җыелма эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру барышында үтҽлүе, шулай ук эшкуарлык 

эшчҽнлегенең аерым төрлҽрен гамҽлгҽ ашыра башлау турында хҽбҽрнамҽдҽ булган 

белешмҽлҽрнең мҽҗбүри талҽплҽргҽ туры килүе тора. Планлы тикшерүлҽр өч елга 

бер тапкырдан да ешрак үткҽрелми. 



3.2. Планлы тикшерүлҽр Палата рҽисе тарафыннан эшлҽнгҽн һҽм раслана 

торган еллык планнар нигезендҽ үткҽрелҽ. 

3.3. Планлы тикшерүлҽр үткҽрүнең еллык планнарында түбҽндҽге белешмҽлҽр 

күрсҽтелҽ: 

1) юридик затларның (аларның филиалларының, вҽкиллеклҽренең, 

аерымланган структур бүлекчҽлҽрнең) исемнҽре, эшчҽнлеге планлы рҽвештҽ 

тикшерелергҽ тиешле шҽхси эшкуарларның фамилиялҽре, исемнҽре, аталарының 

исемнҽре, юридик затларның (аларның филиалларының, вҽкиллеклҽренең, 

аерымланган структур бүлекчҽлҽрнең) урнашу урыннары яисҽ индивидуаль 

эшкуарларның фактта эшчҽнлек алып бару урыннары; 

2) һҽр планлы тикшерүне үткҽрүнең максаты һҽм нигезе; 

3) һҽр планлы тикшерүнең башлану датасы һҽм сроклары; 

4) конкрет планлы тикшерүне гамҽлгҽ ашыручы муниципаль контроль органы 

атамасы. Дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары 

тарафыннан планлы тикшерү уздырганда мондый тикшерүдҽ катнашучы барлык 

органнарның исемнҽре бергҽ күрсҽтелҽ. 

Палата рҽисе тарафыннан расланган планлы тикшерүлҽр үткҽрү планы 

кызыксынган затларга аны «Интернет» челтҽрендҽ Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн яисҽ башка 

үтемле ысул белҽн җиткерелҽ. 

3.4. Планлы тикшерүлҽр үткҽрү елына кадҽрге елның 1 сентябренҽ кадҽрге 

срокта Палата билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы 

прокуратурасына планлаштырылган тикшерүлҽр уздыруның еллык планы проектын 

җибҽрҽ. 

Планлы тикшерүлҽрне еллык планга кертү өчен нигезлҽр «дҽүлҽт контролен 

(күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның 

һҽм шҽхси эшкуарларның хокукларын яклау турында»2008 елның 26 декабрендҽге 

294-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн. 

3.5. Планлы тикшерүне уздыру турында юридик затка, шҽхси эшкуарга 

палатаның вазыйфаи затлары, ҽгҽр мондый адрес юридик затларның бердҽм дҽүлҽт 

реестрында, индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрында булса, йҽ элегрҽк 

юридик зат, индивидуаль эшкуар тарафыннан муниципаль контроль органына 

тапшырылган һҽм (яисҽ) электрон документ ярдҽмендҽ тапшырылган заказлы почта 

юлламасы ярдҽмендҽ юллама җибҽрү юлы белҽн аны үткҽрү башланганчы өч эш 

көненнҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр итҽ. Ҽгҽр мондый адрес юридик затларның 

бердҽм дҽүлҽт реестрында, индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрында 

булса, йҽ элегрҽк юридик зат, индивидуаль эшкуар тарафыннан муниципаль 

контроль органына, яисҽ башка мөмкин булган ысул белҽн тҽкъдим ителгҽн булса. 

3.6. Һҽр тикшерүне үткҽрү вакыты егерме эш көненнҽн дҽ артмаска тиеш. 

3.7. Бер кече эшмҽкҽрлек субъектына карата план буенча күчмҽ тикшерүлҽр 

үткҽрүнең гомуми вакыты кече предприятие өчен илле сҽгатьтҽн һҽм елына 

микропредприятиелҽр өчен унбиш сҽгатьтҽн артмаска тиеш. 

3.8. Күчмҽ планлы тикшерү үткҽргҽн вазыйфаи затларның дҽлиллҽнгҽн 

тҽкъдимнҽре нигезендҽ катлаулы һҽм (яки) озак вакытлы тикшеренүлҽр, махсус 

экспертизалар һҽм тикшеренүлҽр үткҽрү зарурилыгы белҽн бҽйле аерым очракларда 



күчмҽ планлы тикшерүне үткҽрү вакыты Палата рҽисе тарафыннан егерме эш көненҽ, 

кече предприятиелҽргҽ карата, микропредприятиелҽргҽ карата - унбиш сҽгатьтҽн дҽ 

артмаска тиеш. 

 

4. Планнан тыш тикшерүләрне оештыру һәм үткәрү тәртибе 

4.1. Муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм 

талҽплҽрне үтҽү, муниципаль контроль органнары күрсҽтмҽлҽрен үтҽү, 

гражданнарның тормышына, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохиткҽ, мҽдҽни мирас объектларына (тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ) зыян 

китерүне булдырмау, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

барлыкка килүне кисҽтү, мондый зыян китерүнең нҽтиҗҽлҽрен бетерү буенча чаралар 

үткҽрү планнан тыш тикшерү предметы булып тора. 

4.2. Планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигез булып түбҽндҽгелҽр 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 заттан яисҽ индивидуаль эшкуардан, ҽгҽр юридик затка, 

индивидуаль эшкуарга тиешле планнан тыш тикшерү уздыру хокукый статус, махсус 

рөхсҽт (лицензия) бирү, рөхсҽт бирү (килештерү) кагыйдҽлҽре белҽн каралган булса, 

Эшчҽнлекнең аерым төрлҽрен гамҽлгҽ ашыру хокукына хокукый статус, махсус 

рөхсҽт (лицензия) бирү яисҽ рөхсҽт (килешү) бирү турында муниципаль контроль 

органына гариза керү (юридик затның, хосусый эшкуарның тиешле планнан тыш 

тикшерү үткҽрү), хокукый статус, махсус рөхсҽт (лицензия) бирү, рөхсҽт бирү 

(Килештерү); 

3) юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн үзара бҽйлҽнешсез хезмҽттҽшлек 

итүне тикшереп тору буенча чаралар нҽтиҗҽлҽрен анализлау, муниципаль контроль 

органнарына гражданнарның, шул исҽптҽн индивидуаль эшкуарларның, юридик 

затларның мөрҽҗҽгатьлҽрен, дҽүлҽт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарҽ 

органнарыннан, массакүлҽм мҽгълүмат чараларыннан түбҽндҽге фактлар турында 

кергҽн мөрҽҗҽгатьлҽрне һҽм гаризаларны карау яисҽ алдан тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

буенча муниципаль контроль органы вазыйфаи затын мотивлаштырылган тҽкъдим 

итү: 

гражданнар тормышына, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ, 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас 

объектларына (тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ) зыян китерү куркынычы, шулай ук 

табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр янаулары барлыкка килү; 

гражданнар тормышына, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ, 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, мҽдҽни мирас объектларына (тарих һҽм мҽдҽният 

һҽйкҽллҽренҽ) зыян китерү, шулай ук табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр барлыкка килү; 

4) юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн үзара бҽйлҽнешсез эш итү 

чараларын үткҽргҽндҽ юридик зат, индивидуаль эшкуар эшчҽнлегенең 

параметрларын ачыклау һҽм алардан читлҽштерү, дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм 



тормышка ашыру һҽм билгелҽнгҽн эшчҽнлек өлкҽсендҽ норматив-хокукый җайга 

салу функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы федераль башкарма хакимият органы 

тарафыннан расланган эшчҽнлек өлкҽсендҽ мҽҗбүри талҽплҽрне бозу куркынычы 

индикаторлары нигезендҽ, федераль дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) рҽвеше 

турындагы нигезлҽмҽдҽ каралган планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигез булып 

тора.); 

3) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмҽте 

йөклҽмҽлҽре нигезендҽ һҽм прокуратура органнарына кергҽн материаллар һҽм 

мөрҽҗҽгатьлҽр буенча законнарның үтҽлешенҽ күзҽтчелек кысаларында планнан 

тыш тикшерү үткҽрү турында прокурор талҽбе нигезендҽ чыгарылган дҽүлҽт 

контроле (күзҽтчелеге) органы җитҽкчесе боерыгы (күрсҽтмҽсе). 

4.3. Муниципаль контроль органына мөрҽҗҽгать иткҽн затны билгелҽргҽ 

мөмкинлек бирми торган мөрҽҗҽгатьлҽр һҽм гаризалар, шулай ук ҽлеге 

Регламентның 4.2 пунктының 3 пунктчасында күрсҽтелгҽн фактлар турында 

белешмҽлҽр булмаган мөрҽҗҽгатьлҽр планнан тыш тикшерү уздыру өчен нигез була 

алмый. Мөрҽҗҽгатьтҽ яки гаризада бҽян ителгҽн мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 4.2 

пунктының 3 пунктчасы нигезендҽ планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигез булып 

торырга мөмкин булса, муниципаль контроль органының вазыйфаи заты мөрҽҗҽгать 

яисҽ гаризаның авторлыгында 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. 

4.4. Юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне планнан тыш күчмҽ тикшерү 

ҽлеге Регламентның 3 пунктындагы беренче, икенче абзацларында, 4.2 пунктының 4 

пунктчасында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча, мондый юридик затларның, 

индивидуаль эшкуарларның эшчҽнлек алып бару урыны буенча прокуратура органы 

белҽн килештерелгҽннҽн соң үткҽрелергҽ мөмкин. 

4.5. Палата рҽисе күрсҽтмҽсенҽ кул куйган көнне юридик затны, индивидуаль 

эшкуарны планнан тыш урынга чыгып тикшерүне үткҽрү турында палата рҽисе 

боерыгына кул куйган көнне, аны үткҽрүне килештерү максатларында, палатаның 

вазыйфаи затлары, көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ, юридик зат, индивидуаль эшкуар эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыру урыны буенча прокуратура органына планнан тыш күчмҽ тикшерү үткҽрүне 

килештерү турында гариза тапшыралар яисҽ заказлы почта аша җибҽрҽлҽр. Бу 

гаризага палата рҽисенең планнан тыш күчмҽ тикшерү үткҽрү турындагы күрсҽтмҽсе 

күчермҽсе һҽм аны үткҽрүгҽ нигез булган белешмҽлҽр булган документлар теркҽлҽ. 

4.6. Планнан тыш күчмҽ тикшерүне үткҽрү турында, ҽлеге Регламентның 4.2 

өлешендҽге 3 пунктында күрсҽтелгҽн планнан тыш күчмҽ тикшерүдҽн тыш, юридик 

затка, шҽхси эшкуарга палатаның вазыйфаи затлары тарафыннан аны үткҽрү 

башланганчы егерме дүрт сҽгать алдан, шул исҽптҽн, көчҽйтелгҽн квалификацияле 

электрон имза белҽн имзаланган һҽм юридик затның, индивидуаль эшкуарның 

электрон почта адресы буенча җибҽрелгҽн электрон документ ярдҽмендҽ, ҽгҽр 



мондый адрес юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрында, индивидуаль 

эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрында, яки элек юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр 

тарафыннан муниципаль контроль органына тапшырылган булса. 

 

5. Тикшерүне оештыру тәртибе 

5.1. Тикшерү Палата рҽисе күрсҽтмҽсе нигезендҽ үткҽрелҽ. Тикшерү бары тик 

карамагында күрсҽтелгҽн вазыйфаи затлар тарафыннан гына үткҽрелергҽ мөмкин. 

5.2. Боерык, тикшерү үткҽрүче палатаның вазыйфаи заты, җитҽкчегҽ, башка 

вазыйфаи затка яки юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ, шҽхси эшмҽкҽргҽ, аның 

вҽкалҽтле вҽкиленҽ, физик затка хезмҽт таныклыкларын күрсҽтү белҽн бер үк 

вакытта тапшырыла. Тикшерелергҽ тиешле затлар талҽбе буенча тикшерүне гамҽлгҽ 

ашыручы вазыйфаи затлар үз вҽкалҽтлҽрен раслаучы мҽгълүмат бирергҽ тиеш. 

5.3. Планлы һҽм планнан тыш тикшерүлҽр «Дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) 

һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның һҽм индивидуаль 

эшкуарларның хокукларын яклау турында»Федераль законның 11, 12 статьяларында 

каралган тҽртиптҽ документар тикшерү һҽм (яки) күчмҽ тикшерү формасында 

үткҽрелҽ. 

6. Тикшерү нәтиҗәләрен рәсмиләштерү тәртибе 

 

6.1. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча палатаның тикшерү үткҽрүче вазыйфаи 

затлары тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча ике нөсхҽдҽ акт төзелҽ. Тикшерү 

актының типлаштырылган формасы Россия Федерациясе Хөкүмҽте вҽкалҽтле 

федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелҽнҽ. 

Тикшерү актында түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: 

1) тикшерү актын төзү датасы, вакыты һҽм урыны; 

2) муниципаль контроль органы исеме; 

3) муниципаль контроль органы җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары 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 тикшерү уздырганда шунда булган 

шҽхси эшмҽкҽрнең вҽкалҽтле вҽкиле, юридик затның яисҽ юридик затның вҽкалҽтле 

вҽкиле фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм вазыйфасы;  

6)тикшерү уздыру датасы, вакыты, дҽвамлылыгы 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. 

6.2. Тикшерү актына фотоматериаллар, тикшеренүлҽр, сынаулар һҽм 

экспертиза бҽялҽмҽлҽре, юридик зат хезмҽткҽрлҽренең, шҽхси эшмҽкҽр 

хезмҽткҽрлҽренең аңлатмалары, муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн 

мҽҗбүри талҽплҽрне яки талҽплҽрне бозган өчен җаваплылык йөклҽнҽ, ачыкланган 

бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽлҽр һҽм тикшерү нҽтиҗҽлҽренҽ бҽйле башка 

документлар яки аларның күчермҽлҽре теркҽлҽ. 

6.3. 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 дҽүлҽт контроле 

(күзҽтчелеге) органы яисҽ муниципаль контроль органы эшендҽ саклана торган 

тикшерү акты нөсхҽсенҽ теркҽлҽ. Тикшерелүче затның электрон формада үзара 

бҽйлҽнешне гамҽлгҽ ашыруга ризалыгы булганда, муниципаль контроль 

кысаларында тикшерү акты ҽлеге актны төзегҽн затның көчҽйтелгҽн квалификацияле 

электрон имзасы белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ җитҽкчегҽ, башка 

вазифаи затка яки юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ, шҽхси эшмҽкҽргҽ, аның 

вҽкалҽтле вҽкиленҽ 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. 

6.4. 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 юлламасы белҽн, ҽлеге актны төзегҽн затның 

көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон документ 

рҽвешендҽ җибҽрелҽ (тикшерелҽ торган затның электрон хезмҽттҽшлек дҽүлҽт 

контроле (күзҽтчелеге) яисҽ муниципаль контроль кысаларында күрсҽтелгҽн 

документны алуны раслауны тҽэмин итҽ торган ысул белҽн. Бу чакта күрсҽтелгҽн 

документны тапшыру турында белдерү һҽм (яки) алуны башка раслау муниципаль 

контроль органы эшендҽ саклана торган тикшерү акты нөсхҽсенҽ теркҽлҽ. 

6.5. 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. 



7. Тикшерү барышында ачыкланган хокук бозулар фактларына карата 

муниципаль контроль органы вазыйфаи затлары тарафыннан күрелә торган 

чаралар 

7.1. Тикшерү уздырганда юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр яки физик зат 

тарафыннан муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне яисҽ 

талҽплҽрне бозу очраклары ачыкланган очракта, тикшерү үткҽргҽн вазыйфаи затлар 

үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ үтҽлергҽ тиеш: 

1) ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерүне контрольдҽ тоту буенча чаралар 

күрергҽ; 

2) закон бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽдҽ билгелҽнгҽн срокта 

җитешсезлеклҽрне бетерүне контрольдҽ тоту. 

8.Тикшерү үткәргәндә юридик затның, шәхси эшкуарның хокуклары 

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

шҽхси эшмҽкҽр, аның вҽкалҽтле вҽкиле тикшерү үткҽргҽндҽ түбҽндҽге хокукларга  

ия: 

1) тикшерү уздырганда турыдан-туры катнашу, тикшерү предметына караган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча аңлатмалар бирү; 

2) муниципаль контроль органыннан, аларның вазыйфаи затларыннан «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 белҽн каралган тикшерү 

предметына караган мҽгълүматны алырга; 

3) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында башка дҽүлҽт 

органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан яисҽ дҽүлҽт органнарына яки җирле 

үзидарҽ органнарына буйсынган оешмалардан муниципаль контроль органнары 

тарафыннан алынган документлар һҽм (яки) мҽгълүмат белҽн , алар карамагында бу 

документлар һҽм (яки) мҽгълүмат танышырга; 

4) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алына торган 

документларны һҽм (яки) мҽгълүматны үз инициативасы буенча муниципаль 

контроль органына тапшырырга; 

5) тикшерү нҽтиҗҽлҽре белҽн танышырга һҽм тикшерү актында үзенең 

тикшерү нҽтиҗҽлҽре белҽн танышуы турында, алар белҽн килешү яки алар белҽн, 

шулай ук муниципаль контрольнең вазыйфаи затларының аерым гамҽллҽре белҽн 

танышырга һҽм күрсҽтергҽ; 

6) муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ административ һҽм (яки) суд тҽртибендҽ тикшерү үткҽргҽндҽ 

юридик затның, индивидуаль эшкуарның хокукларын бозуга китергҽн гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмауларына) шикаять бирергҽ.; 

7) Россия Федерациясе Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау 

буенча вҽкалҽтле вҽкилне яисҽ Россия Федерациясе субъектында Эшкуарлар 

хокукларын яклау буенча вҽкалҽтле вҽкилне тикшерүдҽ катнашырга җҽлеп итҽргҽ. 

 

 



9. Муниципаль контрольне гамәлә ашыручы вазыйфаи затларның 

хокуклары һәм бурычлары 

 

9.1. Муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыру буенча йөклҽнгҽн бурычларны 

үтҽү өчен үз компетенциясе кысаларында муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыручы 

вазыйфаи зат түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

Россия Федерациясе законнарында һҽм ҽлеге административ регламентта 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽт таныклыгын күрсҽткҽн вакытта контроль -

объектларына йөрергҽ һҽм тикшерергҽ; 

тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча законнарны үтҽүне тикшерү актларын төзергҽ; 

муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруга комачаулаучы гамҽллҽрне 

булдырмауда яисҽ туктатуда, шулай ук җир асты байлыкларыннан файдалануны 

бозуда гаепле гражданнарның шҽхеслҽрен билгелҽүдҽ ярдҽм сорап Эчке эшлҽр 

органнарына мөрҽҗҽгать итҽргҽ; 

бердҽм дҽүлҽт реестрыннан физик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр һҽм юридик 

затлар турында белешмҽлҽрне һҽм җир асты байлыкларының торышы, алардан 

файдалану һҽм аларны саклау турында материалларны, шул исҽптҽн муниципаль 

берҽмлек территориясендҽ контрольне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле җир асты 

байлыкларыннан файдалану хокукларын раслаучы документларны мөстҽкыйль 

рҽвештҽ соратып алырга һҽм алырга; 

ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерү һҽм гаепле затларны җаваплылыкка 

тарту буенча чаралар күрү турында мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү өчен прокуратура һҽм эчке 

эшлҽр органнарына мөрҽҗҽгать итҽргҽ; 

контроль функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең дҽүлҽт 

органнарына, гаепле затларны административ җаваплылыкка тарту турындагы 

мҽсьҽлҽне карау өчен гамҽлдҽге законнарны бозу турындагы материалларны, 

гамҽлдҽге законнарны бозу турындагы материалларны җибҽрергҽ; 

Федераль салым хезмҽте инспекциясенҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашыру өчен кирҽкле барлык мҽгълүматларны да җибҽрергҽ һҽм алырга; 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте 

органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан, Башкарма комитет структурасына 

керүче органнардан, милекнең барлык рҽвешлҽрендҽге оешмалардан, 

белешмҽлҽрдҽн һҽм үз функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле башка 

документларны соратып алырга һҽм алырга; 

җир асты байлыкларының торышы, алардан файдалану турында белешмҽлҽр 

һҽм материаллар, шул исҽптҽн җир асты байлыкларыннан файдалану хокукларын 

раслаучы муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле документлар 

түлҽүсез алырга. 

9.2. Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи зат тикшерү 

уздырганда 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 юридик затның, шҽхси эшкуарның хокукларын һҽм 

законлы мҽнфҽгатьлҽрен, Россия Федерациясе законнарын үтҽргҽ; 



3) муниципаль контроль органы җитҽкчесе, җитҽкчесе урынбасарының 

күрсҽтмҽсе һҽм боерыгы нигезендҽ аны билгелҽү нигезендҽ тикшерү үткҽрергҽ; 

4) Хезмҽт вазыйфаларын башкарганда гына тикшерү, күчмҽ тикшерүне бары 

тик хезмҽт таныклыкларын күрсҽткҽндҽ генҽ, җитҽкче, муниципаль контроль органы 

җитҽкчесе урынбасарының күрсҽтмҽлҽренең яки боерыгының күчермҽлҽре һҽм ҽлеге 

Регламентның 4.4 өлешендҽ каралган очракта, тикшерү уздыруны килештерү 

турында документның күчермҽлҽре генҽ үткҽрергҽ; 

5) тикшерү уздырганда җитҽкчегҽ, башка вазыйфаи затка яисҽ юридик затның 

вҽкалҽтле вҽкиленҽ, индивидуаль эшкуарга, аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ тикшерү 

үткҽргҽндҽ катнашырга һҽм тикшерү предметына караган мҽсьҽлҽлҽр буенча 

аңлатмалар бирергҽ комачауламаска; 

6) тикшерү уздырганда катнашучы җитҽкчегҽ, башка вазыйфаи затка яисҽ 

юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ, шҽхси эшкуарга, аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ 

тикшерү предметына караган мҽгълүмат һҽм документлар тапшырырга; 

7) җитҽкчене, башка вазыйфаи затны яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкилен, 

индивидуаль эшкуарны, аның вҽкалҽтле вҽкилен тикшерү нҽтиҗҽлҽре белҽн 

таныштырырга; 

8) җитҽкчене, бүтҽн вазыйфаи затны яки юридик затның вҽкалҽтле вҽкилен, 

индивидуаль эшкуарны, аның вҽкалҽтле вҽкилен ведомствоара мҽгълүмати 

хезмҽттҽшлек кысаларында алынган документлар һҽм (яки) мҽгълүмат белҽн 

таныштырырга; 

9) ачыкланган бозулар фактлары буенча күрелҽ торган чараларны 

билгелҽгҽндҽ, Россия Федерациясе халыкларының тормышлары, сҽламҽтлеге, 

хайваннар, үсемлеклҽр, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит, мҽдҽни мирас объектлары (тарих һҽм 

мҽдҽният һҽйкҽллҽре), табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

барлыкка килү өчен күрсҽтелгҽн чараларның туры килүен, шулай ук гражданнарның, 

шул исҽптҽн индивидуаль эшмҽкҽрлҽрнең, юридик затларның хокукларын һҽм 

законлы мҽнфҽгатьлҽрен нигезсез чиклҽүне булдырмаска, шулай ук гражданнарның, 

шул исҽптҽн индивидуаль эшкуарларның, юридик затларның хокукларын һҽм 

законлы мҽнфҽгатьлҽрен нигезсез чиклҽргҽ юл куймаска; 

10) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ юридик затлар, 

шҽхси эшмҽкҽрлҽр тарафыннан шикаять белдергҽндҽ үз гамҽллҽренең нигезле 

булуын расларга; 

11) ҽлеге Федераль законда билгелҽнгҽн тикшерү уздыру срокларын үтҽргҽ; 

12) юридик заттан, индивидуаль эшкуардан Россия Федерациясе законнарында 

каралмаган документларны һҽм башка белешмҽлҽрне талҽп итмҽскҽ; 

13) җитҽкче, башка вазыйфаи зат яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкиле, 

индивидуаль эшкуар, аның вҽкалҽтле вҽкиленең үтенече буенча күчмҽ тикшерү 

уздырыр алдыннан аларны административ регламент нигезлҽмҽлҽре (аның булганда) 

белҽн таныштырырга, аның нигезендҽ тикшерү үткҽрелҽ; 

14) тикшерүлҽрне исҽпкҽ алу журналында юридик затта, шҽхси эшмҽкҽрдҽ 

булган очракта үткҽрелгҽн тикшерү турында язуны гамҽлгҽ ашырырга.. 

9.3. Тикшерү уздырганда палатаның вазыйфаи затлары хокуклы түгел: 

1) муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрнең һҽм 

талҽплҽрнең үтҽлешен тикшерергҽ, ҽгҽр мондый талҽплҽр ҽлеге вазыйфаи затлар 



исеменнҽн эш итҽ торган палата вҽкалҽтлҽренҽ керми икҽн, мондый талҽплҽрнең 

муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрнең һҽм талҽплҽрнең 

үтҽлешен тикшерергҽ; 

2) СССР һҽм РСФСР башкарма хакимияте органнарының норматив хокукый 

актларында билгелҽнгҽн талҽплҽрнең үтҽлешен, шулай ук аларны куллану 

мҽҗбүрилеге Россия Федерациясе законнарында каралмаган норматив документлар 

талҽплҽренең үтҽлешен тикшерергҽ; 

3) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ басылып чыкмаган 

муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрнең һҽм талҽплҽрнең 

үтҽлешен тикшерергҽ; 

4) ҽлеге Регламентның 4.2 статьясындагы 3 пунктының «б» пунктчасында 

каралган нигез буенча мондый тикшерүне уздыру очрагыннан тыш, җитҽкче, башка 

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

вҽкалҽтле вҽкиле булмаганда, планнан тыш яисҽ планнан тыш күчмҽ тикшерүне 

гамҽлгҽ ашырырга; 

5) тикшерү объектлары булып саналмаса яки тикшерү предметына кертелмҽсҽ, 

Документлар, мҽгълүмат, продукция үрнҽклҽре тапшыруны, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит 

объектларын һҽм җитештерү тирҽлеге объектларын тикшерүнең пробаларын талҽп 

итҽргҽ, шулай ук мондый документларның оригиналларын алырга; 

6)күрсҽтелгҽн үрнҽклҽрне сайлап алу турында беркетмҽлҽрне 

рҽсмилҽштермичҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит объектларын һҽм җитештерү тирҽлеге 

объектларын тикшерү үрнҽклҽрен, сынауларын, үлчҽүлҽрне, билгелҽнгҽн формада 

һҽм милли стандартлар билгелҽгҽн нормадан артып китүче микъдарда пробаларны, 

аларның тикшеренү үрнҽклҽрен, пробаларын һҽм ысулларын, сынауларын, 

үлчҽмнҽрен, техник регламентларын яисҽ алар үз көчлҽренҽ кергҽн көнгҽ кадҽр 

гамҽлдҽ булган башка норматив техник документлар һҽм тикшеренүлҽр, сынаулар, 

үлчҽүлҽр ысуллары белҽн сайлап алу кагыйдҽлҽреннҽн югарырак итеп сайлап алу 

кагыйдҽлҽрен сайлап алырга; 

7) тикшерү уздыру нҽтиҗҽсендҽ алынган һҽм дҽүлҽт, коммерция, Хезмҽт, закон 

тарафыннан саклана торган башка серне тҽшкил итүче, Россия Федерациясе 

законнарында каралган очраклардан тыш, таратырга ; 

8) тикшерүне үткҽрүнең билгелҽнгҽн срокларыннан артып китҽргҽ; 

9) юридик затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ аларның хисабына контроль буенча 

чаралар үткҽрү турында күрсҽтмҽлҽр яки тҽкъдимнҽр бирү;; 

10) юридик заттан, индивидуаль эшкуардан, Россия Федерациясе Хөкүмҽте 

тарафыннан билгелҽнгҽн исемлеккҽ кертелгҽн башка дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары яки дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары карамагында 

булган рөхсҽт документларын да кертеп, документлар һҽм (яисҽ) мҽгълүмат бирүне 

талҽп итҽргҽ.; 

11) юридик заттан, шҽхси эшмҽкҽрдҽн тикшерү үткҽрү датасына кадҽр 

документлар, мҽгълүмат бирүне талҽп итҽргҽ. Муниципаль контроль органы, боерык 

яки боерык кабул ителгҽннҽн соң, тикшерү үткҽрү турында кирҽкле документларны 

һҽм (яки) мҽгълүматны ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында 

соратып алырга хокуклы. 



10. Тикшерү уздырганда вазыйфаи затларның җаваплылыгы 

10.1. Палатаның вазыйфаи затлары тиешле функциялҽрне, хезмҽт 

вазыйфаларын тиешенчҽ үтҽмҽгҽн, тикшерү уздырганда хокукка каршы гамҽллҽр 

кылган (гамҽл кылмаган) очракта Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплы. 

10.2. Россия Федерациясе законнарын бозуда гаеплелҽргҽ карата кабул ителгҽн 

чаралар турында мондый чаралар кабул ителгҽн көннҽн ун көн эчендҽ палатаның 

вазыйфаи затлары юридик затка, шҽхси эшмҽкҽргҽ, физик затка, хокуклары һҽм (яки) 

законлы мҽнфҽгатьлҽре бозылган юридик затка язма рҽвештҽ хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

11. Вазыйфаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 

бирү тәртибе 

11.1. Палатаның вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаять бирү турындагы гариза Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ каралырга тиеш. 

12. Муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирүнең судка 

кадәр (судтан тыш) тәртибе 

12.1. Мөрҽҗҽгать итүчелҽр палатаның вазыйфаи затларының карарларына, 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр (судтан тыш) тҽртиптҽ шикаять 

бирергҽ хокуклы. 

12.2. Мөрҽҗҽгать итүченең Палатаның вазыйфаи затларының карарларына, 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирү турында кергҽн мөрҽҗҽгате судка 

кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү процедурасын башлау өчен нигез булып тора. 

12.3. Шикаять бирү тҽртибенҽ карата талҽплҽр: 

шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада район башкарма комитетына, 

палатага яки телдҽн шҽхси кабул итү барышында бирелҽ; 

Башкарма комитет тарафыннан кабул ителгҽн карарларга шикаять Башкарма 

комитет җитҽкчесенҽ тапшырыла; 

палата рҽисенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 

район Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ, Башкарма комитет җитҽкчесе 

урынбасарына бирелҽ; 

Палатаның вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 

Палата рҽисенҽ тапшырыла; 

шикаять почта аша, күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми 

сайты аша җибҽрелергҽ мөмкин. http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/ дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру 

http://www.gosuslugi.ru/ Фҽрит Мөхҽммҽтшин: "Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталын булдыру мөһим" 

http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мөмкин каршындагы шҽхси кабул итү 

мөрҽҗҽгать итүченең. 



12.4. Язма шикаять үз эченҽ  түбҽндҽгелҽрне алырга тиеш: 

муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыручы орган исеме; 

шикаять белдерелүче вазыйфаи затның вазыйфаның исеме, фамилиясе, исеме, 

атасының исеме, карарлары, гамҽллҽре (гамҽл кылмавы); 

шикаять бирүче мөрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(исеме), аның яшҽү урыны (урнашу урыны), почта адресы һҽм (яки) җавап 

җибҽрелергҽ тиешле электрон почта адресы; 

шикаять бирелҽ торган карарлар, гамҽллҽр (гамҽл кылмау) турында 

белешмҽлҽр; 

гариза бирүченең карар, гамҽл (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽвенҽ дҽлиллҽр; 

мөрҽҗҽгать итүченең яисҽ аның вҽкиленең имзасы (мөһер - булганда) һҽм 

датасын. 

Мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан аның шикаятьтҽ бҽян ителгҽн дҽлиллҽрен -

раслаучы документлар яки аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мөмкин. Бу очракта 

шикаятьтҽ аңа беркетеп бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

12.5. Мөрҽҗҽгать итүче шикаятьне нигезлҽү һҽм карау өчен кирҽкле мҽгълүмат 

һҽм документлар алуга хокуклы. 

12.6. Мөрҽҗҽгать итүченең шикаяте керү көнендҽ теркҽлҽ һҽм аны теркҽгҽннҽн 

соң унбиш эш көне эчендҽ каралырга тиеш. 

12.7. Телдҽн шикаятьнең эчтҽлеге гариза бирүчене шҽхсҽн кабул  карточкасына 

кертелҽ. Ҽгҽр телдҽн шикаятьтҽ бҽян ителгҽн фактлар һҽм хҽллҽр күренеп тора һҽм 

өстҽмҽ тикшерү талҽп итми икҽн, шикаятькҽ җавап, мөрҽҗҽгать итүче ризалыгы 

белҽн, мөрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итү барышында телдҽн бирелергҽ мөмкин. 

Калган очракларда шикаятьтҽ куелган сорауларның асылы буенча язмача җавап 

бирелҽ. 

12.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча мөрҽҗҽгать итүченең талҽплҽрен 

канҽгатьлҽндерү йҽ талҽплҽрне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарту турында Карар кабул 

ителҽ, бу хакта карар кабул ителгҽн көннҽн соң килгҽн көннҽн дҽ соңга калмыйча 

мөрҽҗҽгать итүчегҽ шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында (шикаятьтҽ мөрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан күрсҽтелгҽн ысул белҽн, почта яки электрон почта аша) 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

12.9. Ҽгҽр язмача бирелгҽн шикаять тексты укыла торган булмаса, шикаятькҽ 

җавап бирелми һҽм ул карау өчен компетенциялҽре нигезендҽ дҽүлҽт органына, 

җирле үзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи затка җибҽрелҽ алмый, бу хакта, ҽгҽр аның 

фамилиясе (исеме) һҽм почта адресы яисҽ электрон почта адресы укыла торган булса, 

шикаятьне теркҽгҽн көннҽн соң биш көн эчендҽ шикаять җибҽргҽн гариза бирүчегҽ 

хҽбҽр итҽ. 

Ҽгҽр мөрҽҗҽгатьтҽ рецензиясез яисҽ мҽсхҽрҽле гыйбарҽлҽр, вазыйфаи затның, 

шулай ук аның гаилҽ ҽгъзаларының тормышына, сҽламҽтлегенҽ һҽм мөлкҽтенҽ 

янаулар бар икҽн, мөрҽҗҽгатьне анда куелган сорауларның асылы буенча җавапсыз 

калдырырга һҽм мөрҽҗҽгать җибҽргҽн гражданга хокуктан начар максатларда 

файдаланырга ярамавы турында хҽбҽр итҽргҽ хокуклы. 

12.10. Муниципаль җир контроле органының тикшерү үткҽргҽндҽ гражданның 

хокукларын бозуга китергҽн вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 



карата шикаять белдерү тҽртибе административ һҽм (яисҽ) суд тҽртибендҽ Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ. 


