
 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

 

Азнакай шәһәре № 337-45 12 март 2020 ел 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Советының 2019 елның 20 августындагы 

278-38 номерлы «Азнакай муниципаль районы 

территориясендә гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль контроль төрләре һәм тәртибе» 

карарына   үзгәрешләр кертү хакында    

 

 

2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы «Дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 

һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль закон, 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»  Федераль закон, 1992 

елның 21 февралендәге 2395-1 номерлы «Җир асты байлыклары турында» 

Федераль закон, 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә  

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 2019 

елның 20 августындагы 278-38 номерлы «Азнакай муниципаль районы 

территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм 

тәртибе» карарына   түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1. 2 нче кушымтада түбәндәге эчтәлекле 4 пункт өстәргә: 

 

4. Гомумтаралган 

файдалы 

казылмалар 

чыгарганда, 

шулай ук 

файдалы 

казылмалар 

чыгаруга бәйле 

«Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Мөлкәт 

һәм җир 

мөнәсәбәтләре 

палатасы» МКУ 

- Россия Федерациясе Җир 

кодексы; 

- "Административ хокук бозулар 

турында" Россия Федерациясе 

кодексы; 

- 2003 елның 6 октябрендәге 131-

ФЗ номерлы «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә 
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булмаган җир 

асты 

корылмаларын 

төзегәндә җир 

асты 

байлыкларыннан 

файдалануны һәм 

аларны саклауны 

муниципаль 

контроль 

Азнакай шәһәре  

М. Солтангалиев 

ур., 24, тел. 

8(85592) 7-63-29) 

Муниципаль 

контрольне 

гамәлгә ашырырга 

вәкаләтле 

вазыйфаи зат – 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитәкчесенең 

инфраструктура 

буенча 

урынбасары Р. Р. 

Ханнанов 

оештыруның гомуми 

принциплары турында "  

Федераль закон; 

- 2008 елның 26 декабрендәге 

294-ФЗ номерлы «Дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) һәм 

муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның 

һәм шәхси эшкуарларның 

хокукларын яклау турында»  

Федераль закон; 

- 1992 елның 21 февралендәге 

2395-1 номерлы  "Җир асты 

байлыклары турында" Федераль 

закон; 

- "Дәүләт контроле (күзәтчелеге) 

органнары һәм муниципаль 

контроль органнары тарафыннан 

юридик затларга һәм шәхси 

эшмәкәрләргә планлы 

тикшерүләр үткәрүнең еллык 

планнарын әзерләү кагыйдәләрен 

раслау турында" карарының 

гамәлдәге редакциясе (2019 

елның 07 февраленнән гамәлдә)   

- Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгының 2009 елның 30 

апрелендәге 141 номерлы 

"Дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

һәм муниципаль контрольне 

гамәлгә ашырганда юридик 

затларның һәм шәхси 

эшкуарларның хокукларын яклау 

турында" Федераль закон 

нигезләмәләрен гамәлгә ашыру 

хакында" боерыгы, 

- 2004 елның 28 июлендәге 45-

ТРЗ номерлы «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә 

турында» Татарстан 

Республикасы законы; 

- Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы " 

муниципаль берәмлеге Уставы,  

Татарстан Республикасы Азнакай 

район Советының 28.05.2012 

елның 28 маендагы 154-21 

номерлы карары  белән кабул 
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ителде; 

- Татарстан Республикасы 

Азнакай район Советының  2006 

елның 23 гыйнварындагы 35 

номерлы карары белән расланган 

Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты турында 

нигезләмә; 

- Татарстан Республикасы 

Азнакай район Советының 2018 

елның 22 августындагы 202-30 

номерлы карары белән расланган 

"Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының 

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

Палатасы" муниципаль казна 

учреждениесе турында 

нигезләмә;  

- Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

«Татарстан Республикасы 

Азнакай 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 турында»гы карары.  

 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

интернет - телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, 

депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

 

 

Рәис                                                                                        М. З. Шәйдуллин 
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