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Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының 2014 елның 11 мартында
расланган 39 нчы номерлы карарында расланган Түбән Кама шәһәре
территориясендә муниципаль торак контролен тормышка ашыруда
административ регламентка үзгәрешләр кертү турында

Түбән Кама шәһәре прокуратурасының 2018 елның 8 маенда расланган 02-0801-2018нче номерлы протесты нигезендә, Россия Федерациясенең 20 нче
маддәсенә, 2008 елның 26 декабрендә чыгарылган 294-ФЗ номерлы “Дәүләт
контроле һәм муниципаль надзорны тормышка ашырганда, юридик затлар һәм
шәхси эшмәкәрләр хокукларын
яклау турында»Федераль
законга
яраклаштырып, карар чыгарам:
1. Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының 2014 елның 11 мартында
расланган 39 нчы номерлы карары буенча, Түбән Кама шәһәре
территориясендә муниципаль торакны контрольдә тотуны тормышка ашыру
буенча административ регламентка үзгәрешләр кертү турында (алга таба –
регламент):
Регламентның 4.2 нче пункты 4 нче подпунктын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«4) Чираттан тыш тикшерү үткәрүгә нигез булып, 2008 елның 26 декабрендә
кабул ителгән “Дәүләт контроле һәм муниципаль надзорны тормышка
ашырганда, юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр хокукларын яклау турында»
294-ФЗ номерлы Федераль законының 10 нчы маддәсе 2 нче кисәге белән бергә
түбәндәгеләр тора: аерым алганда, система аша муниципаль торак контроленә
гражданнарның мөрәҗәгате һәм гаризалары керү, шул исәптән, шәхси
эшмәкәрләр, юридик затлар, дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә
органнары муниципаль торак контроле тарафыннан мәгълүмат системасында
хосусый милек ияләренә һәм күпфатирлы торак йорт кулланучыларына
коммуналь хезмәтләрне бирү, туктатып тору, чикләү фактлары ачыклану,
күпфатирлы йортта оештыру-хокук формасы һәм шәхси эшмәкәрләргә бәйле
булмаган күпфатирлы йорт белән идарә итүчене (алга таба – идарәче оешма)
кабул итү, идарәче оешма белән хезмәт күрсәтү һәм күпфатирлы йортта гомуми
милеккә хезмәт күрсәтү һәм төзекләндерү максатыннан, хосусый милек, торак,
торак-төзү яки башка махсус кулланучылар ширкәте булдыру тәртипләре,
хосусый милек ширкәте уставы, торак, торак-төзү һәм башка махсус
кулланучылар кооперативы һәм шул ширкәт яки кооператив уставына
үзгәрешләр кертү, Россия Федерациясенең 164 нче маддәсе 1 нче кисәгендә

күрсәтелгән затлар белән күпфатирлы йортта гомуми милеккә хезмәт күрсәтү
һәм (яки) төзекләндерү эшләре алып бару турында карар кабул итү, бу
килешүдәге раслау шартлары тәртибен, һәм бу йортта гомуми милекне
чираттагы һәм капиталь төзекләндерү, идарәче оешма тарафыннан Россия
Федерациясенең Торак кодексы 162 нче маддәсе 2 нче кисәгендә каралган
йөкләмәне бозу фактлары турында, гражданнарның коммуналь хезмәтләргә
түләү күләмен үзгәртүдә, максималь индексларны куллану өлкәсендә
коммуналь ресурсларның ( коммуналь хезмәтләрнең) кабул ителгән норматив
күләме нигезсез булу фактлары, коммуналь ресурсларның ( коммуналь
хезмәтләрнең) куллану нормативлары таләпләрен бозу, коммуналь
ресурсларның (коммуналь хезмәтләрнең) куллануда куллануда кабул ителгән
шартларын, ысулларын үтәмәү, күпфатирлы йортта гомуми милекне тоту
кагыйдәләрен һүм түләү хакын үзгәртү кагыйдәләрен бозу, социаль
кулланылышта булган торак йортларны наймга бирүчеләр тарафыннан һәм
наймга алучылар тарафыннан таләпләрне үтәмәү фактлары, социаль
кулланылышта булган торак йортларны наймга бирүчеләр тарафыннан һәм
наймга алучылар тарафыннан килешү төзү һәм килешүне үтәү, җирле үзидарә,
ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар, күпфатирлы йорт белән идарә итүче
затлар, мәгълүматны системада урнаштыруны тәртибен саклауны таләп итүче
гражданнар тарафыннан бозу фактлары. Муниципаль торак контроле органы
тарафыннан чираттан тыш тикшерү үткәрүгә нигез булып (Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте тарафыннан Түбән Кама шәһәре җирле
үзидарәсе лицинзион контроль үткәрү өчен аерым дәүләт хокукларына ия
булса), Россия Федерациясенең баш дәүләт торак инспекторының Россия
Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте йөкләмәсе белән,
чираттан тыш тикшерү үткәрү турында боерыгы тора. Чираттан тыш тикшерү
тәкъдим ителгән сәбәпләр буенча прокуратура органнары белән килешенми һәм
тикшерелүче оешмага алдан хәбәр ителми”
2.
Җәмәгатьчелек һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән эш бүлегенә
әлеге карарны Түбән Кама муниципаль районы рәсми сайтында урнаштыруны
тәэмин итәргә.
3.
Карар үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.
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