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Чистай шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 18 декабрендәге
"Чистай шәһәре территориясендә
муниципаль торак контроле өлкәсендәге
законнарның үтәлешен тикшерүнең
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының
2018 елның 6 мартындагы 41 номерлы карары белән расланган
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында"гы
246 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында
“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында”гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә,
“Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда
юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында”гы
2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, “Россия
Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре турында”гы
2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль закон белән, “Россия
Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре турында”гы
2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә,
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Чистай шәһәре
Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Чистай шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 18 декабрендәге “Чистай
шәһәре территориясендә муниципаль торак контроле өлкәсендә законнарның
үтәлешен тикшерүнең Чистай муниципаль районы башкарма комитетының 2018
елның 6 мартындагы 41 номерлы карары белән расланган административ
регламентына үзгәрешләр кертү турында”гы 246 номерлы карарына (1.2 пунктны
бәян итеп) үзгәрешләр кертү турында киләсе редакциядә
“1.2. II бүлегендәге 2.2 пунктны контроль функцияләрен үтәү тәртибенә карата
таләпләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“2.2. Планлы тикшерү предметы булып юридик затның, шәхси эшмәкәрнең
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне
үтәү, шулай ук эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау

турындагы хәбәрнамәдә булган белешмәләрнең мәҗбүри таләпләргә туры килүе
тора.
Планлы тикшерүне үткәрү өчен муниципаль контроль органының еллык
тикшерүләр планы нигез булып тора.
Планлаштырылган тикшерүне еллык план буенча тикшерүләр уздыруның
еллык планына кертү өчен түбәндәгеләр нигез була:
1. Көненнән бер ел узгач:
1.1. Торак милекчеләре ширкәте, торак, торак-төзелеш кооперативы яисә
күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча махсуслаштырылган башка
кулланучылар кооперативы тарафыннан күрсәтелгән эшчәнлекне гамәлгә ашыра
башлау турында дәүләт торак хәбәрнамәсе органына тапшыру;
1.1.1. социаль файдаланудагы беренче наем йортының социаль
файдаланудагы беренче наем йортын социаль файдаланудагы наем йортлары
муниципаль реестрында исәпкә кую;
1.2. Юридик затка, шәхси эшкуарга соңгы планлы тикшерүне төгәлләү;
1.3. коммуналь ресурслардан (коммуналь хезмәтләрдән) файдалану
нормативларын билгеләү яисә үзгәртү;
Планлаштырылган тикшерүләр уздыруның еллык планы муниципаль контроль
органы җитәкчесе тарафыннан раслана.
Планлы тикшерүләр уздыруның еллык планы кызыксынган затларга аны
муниципаль контроль органының рәсми сайтында (яисә мөмкин булган башка ысул
белән) урнаштыру юлы белән җиткерелә.
Планлы тикшерүне үткәрү турында юридик затка, шәхси эшкуарга, әгәр
мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, индивидуаль
эшкуарларның бердәм дәүләт реестрында булса йә элек юридик зат, индивидуаль
эшкуар тарафыннан муниципаль контроль органына яисә башка мөмкин булган ысул
белән тапшырылган булса, электрон документ ярдәмендә көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән һәм электрон почта адресы буенча
җибәрелгән заказлы почта җибәрүе ярдәмендә заказлы тикшерүне уздыру турында
муниципаль контроль органы җитәкчесе, муниципаль контроль органы җитәкчесе
урынбасары, муниципаль контроль органына алдан хәбәр ителә.
Ел саен тикшерүләр планына кертү өчен чикләүләр:
- бер юридик затка яисә шәхси эшкуарга карата план буенча тикшерү өч елга
бер тапкыр гына уздырылырга мөмкин (сәламәтлек саклау, мәгариф һәм социаль
өлкәдә эшчәнлек алып баручы юридик затлардан һәм шәхси эшмәкәрләрдән тыш).
Юридик затларга (аларның филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур
бүлекчәләре) һәм индивидуаль эшкуарларга планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык
планнарында түбәндәге белешмәләр күрсәтелә:
1) эшчәнлек планы буенча тикшерелергә тиешле юридик затларның (аларның
филиалларының, Вәкиллекләренең, аерымланган структур бүлекчәләрнең) исемфамилияләре, исемнәре, атасының исемнәре, юридик затларның (аларның
филиалларының, Вәкиллекләренең, аерымланган структур бүлекчәләрнең)
урнашкан урыннары яисә индивидуаль эшкуарларның фактта эшчәнлек алып бару
урыннары;
2) һәр планлы тикшерүнең максаты һәм аны уздыру нигезе;
3) һәр планлы тикшерүне башлау һәм үткәрү вакыты;
4) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы яисә конкрет планлы тикшерүне
гамәлгә ашыручы муниципаль контроль органы исеме.
Планлы тикшерү уздырганда муниципаль контроль органнары тарафыннан
бергәләп мондый тикшерүдә катнашучы барлык органнарның исемнәре күрсәтелә.

Планлы тикшерү документлар тикшерүе һәм (яисә) күчмә тикшерү рәвешендә
уздырыла.”.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районының рәсми сайтында (http://chistopol.tatarstan.ru)
урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Чистай шәһәре Башкарма комитеты
җитәкчесе урынбасары Ф. М. Садиковка йөкләргә.
Башкарма комитеты
җитәкчесе
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