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Балтач шәһәр җирлеге башкарма комитетының «Балтач муниципаль районы
Балтач шәһәр җирлеге территориясендә яшәүче юридик затларга, шәхси
эшмәкәрләргә һәм гражданнарга карата муниципаль торак контролен гамәлгә
ашыру турында " 2014 елның 24 мартында №10 карары белән расланган
административ регламентка үзгәрешләр кертү турында
(2018 елның 16 мартындагы №16, 2018 елның 06 июлендәге №52, 2019 елның 26
июнендәге №61 редакциясендә).
Россия Федерациясе Торак кодексы, «Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октяберендэге
131-ФЗ номерлы Федераль закон белән «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль
эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге №294-ФЗ
номерлы Федераль закон, Балтач районы прокуратурасының 2020 елнын 28
гыйнварындагы, № 02-08-0220 протесты нигезендә Балтач шәһәр җирлеге
башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1.
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Балтач шәһәр
җирлеге башкарма комитетының 2014 елның 24 мартындагы 10 номерлы карары
белән расланган «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Балтач
шәһәр җирлеге территориясендә яшәүче юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә
һәм гражданнарга карата муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру турында»
административ регламентка түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Административ регламентның 3.2.4 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Планлы тикшерүнең еллык планына планлы тикшерүләрне кертү өчен
нигез булып бер ел көн узу тора:
1) Дәүләт торак күзәтчелеге органына тапшырылган уведомлениегә
туры китереп, торак милекчеләре ширкәте, торак, торак-төзелеш кооперативы яки
башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы тарафыннан күпфатирлы
йортлар белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыра башлады;
1.1) социаль файдаланудагы беренче наемга алынган торак йортның
муниципаль реестрында, эшчәнлеге тикшерелергә тиешле зат булган торак
урыннарны наймлаучы булып торучы социаль файдаланудагы наемга алынган
йортларның муниципаль рэестрында исәпкә кую;
2) юридик затка, шәхси эшмәкәргә соңгы планлы тикшерү үткәрүне тәмамлау;

/

3)коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) куллану нормативларын
билгеләү һәм үзгәртү.
2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча Татарстан Республикасы
хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм http://baltasi.tatarstan.ru адресы
буенча Балтач муниципаль районы рәсми сайтында бастырырга.
3. Әлеге карар халыкка игълан ителгән көннән үз көченә керә.
4. Үтәлешне контрольдә тотуын үз өстемэ алам.
Балтач шәһәр җирлеге башкарма
Комитеты җитәкчесе
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