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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы
Азнакай
шҽһҽре
Башкарма
комитетының 2013 елның 28 июнендҽге 10 нчы
номерлы карары белҽн расланган, Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы
Азнакай шҽһҽре территориясендҽ җирле
ҽһҽмияттҽге
автомобиль
юлларының
сакланышын
тҽэмин
итүгҽ
муниципаль
контрольне гамҽлгҽ ашыруның административ
регламентына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү
турында (2014 елның 19 мартындагы 11 нче
номерлы, 2014 елның 20 августындагы 32 нче
номерлы, 2016 елның 30 маендагы 15 нче
номерлы , 2018 елның 30 гыйнварындагы 04
нче номерлы карарлар редакциясендҽ)
2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы «Дҽүлҽт контролен
(күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик
затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» ,2008
елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»Федераль законнар
нигезендҽ карар бирҽ:
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре
Башкарма комитетының 2013 елның 28 июнендҽге 10 нчы номерлы (2014
елның 19 мартындагы 11 нче номерлы, 2014 елның 20 августындагы 32 нче
номерлы, 2016 елның 30 маендагы 15 нче номерлы , 2018 елның 30
гыйнварындагы 04 нче номерлы карарлар редакциясендҽ) карары белҽн
расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай
шҽһҽре территориясендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының
сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруның
административ регламентына түбҽндҽге үзгҽешлҽр һҽм өстҽмҽлҽрне кертергҽ:
1.1. 3 нче бүлекнең 3.7 нче пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«3.7. Планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен нигез булып тора:

3.7.1. юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр тарафыннан муниципаль хокукый
актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне һҽм (яки) талҽплҽрне бозуларны
бетерү турында элегрҽк бирелгҽн күрсҽтмҽнең үтҽлү срогы тҽмамлануы;
3.7.2. юридик заттан яисҽ индивидуаль эшкуардан, юридик затка,
индивидуаль эшкуарга тиешле планнан тыш тикшерү уздыру хокукый статус,
махсус рөхсҽт (лицензия) бирү, рөхсҽт бирү (Килештерү), рөхсҽт бирү
(Килештерү) кагыйдҽлҽре белҽн каралган булса, эшчҽнлекнең аерым төрлҽрен
гамҽлгҽ ашыру хокукына хокукый статус, махсус рөхсҽт (лицензия) бирү
турында гариза муниципаль контроль органына керү (юридик затның,
индивидуаль эшкуарның тиешле планнан тыш тикшерү үткҽрү хокукый
статусы, махсус рөхсҽт (лицензия) бирү, рөхсҽт бирү (килештерү);
3.7.3. 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 һҽм гаризаларын, дҽүлҽт
хакимияте органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан, массакүлҽм
мҽгълүмат чараларыннан түбҽндҽге фактлар турында хҽбҽрлҽрне карау һҽм
алдан тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль контроль органы вазыйфаи
затын мотивлаштырылган тҽкъдим итү:
а) гражданнар тормышына, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ,
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас
объектларына (тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ), музей предметларына һҽм
музей коллекциялҽренҽ, аеруча кыйммҽтле, шул исҽптҽн уникаль
документларына, Россия Федерациясе архив фонды документларына, Милли
китапханҽ фонды составына керҽ торган аеруча тарихи, фҽнни, мҽдҽни
ҽһҽмияткҽ ия булган документларга, дҽүлҽт иминлегенҽ, шулай ук табигый һҽм
техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркынычына ия булган
документларга;
б) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларына (тарих
һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ), музей предметларына һҽм музей коллекциялҽренҽ,
аеруча кыйммҽтле, шул исҽптҽн уникаль, Россия Федерациясе архив фонды
документларына, Милли китапханҽ фонды составына керүче аеруча тарихи,
фҽнни, мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия булган документларга, дҽүлҽт иминлегенҽ, шулай
ук табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килүгҽ,
гражданнарның тормышына, сҽламҽтлегенҽ, хайваннарга, үсемлеклҽргҽ, ҽйлҽнҽтирҽ мохиткҽ зыян китерү;
в) кулланучылар хокукларын бозу (кулланучылар хокукларын яклау
өлкҽсендҽ федераль дҽүлҽт күзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыручы органга, хокуклары
бозылган гражданнарга мөрҽҗҽгать иткҽн очракта, мөрҽҗҽгать итүче үзенең
бозылган хокукларын яклауны (торгызуны) сорап юридик затка, индивидуаль
эшкуарга мөрҽҗҽгать иткҽн очракта һҽм мондый мөрҽҗҽгать каралмаган яисҽ
мөрҽҗҽгать итүченең талҽплҽре канҽгатьлҽндерелмҽгҽндҽ;
г) товарларны маркировкалау талҽплҽрен бозу;
3.7.4. юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн үзара бҽйлҽнешсез
хезмҽттҽшлек итү буенча чаралар үткҽргҽндҽ юридик зат, индивидуаль эшкуар
эшчҽнлегенең параметрларын ачыклау һҽм алардан читлҽштерү, билгелҽнгҽн

эшчҽнлек өлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм гамҽлгҽ ашыру һҽм нормативхокукый җайга салу функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы федераль башкарма
хакимият органы тарафыннан расланган мҽҗбүри талҽплҽрне бозу куркынычы
индикаторлары нигезендҽ, федераль дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) рҽвеше
турындагы нигезлҽмҽдҽ каралган планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен;
3.7.5. 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).».
1.2. 3 нче бүлекне түбҽндҽге эчтҽлекле 3.8.1., 3.8.2. пунктчалары белҽн
тулыландырырга:
«3.8.1. 3.7 нче пунктта күрсҽтелгҽн фактлар турында муниципаль хокукый
актларда билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне, талҽплҽрне бозуга юл куйган зат
турында дөрес мҽгълүмат булмаганда. Регламентта муниципаль контроль
органының вҽкалҽтле вазыйфаи затлары тарафыннан кергҽн мҽгълүматны алдан
тикшерү үткҽрелергҽ мөмкин. Килеп ирешкҽн мҽгълүматны алдан тикшерү
барышында гариза һҽм мөрҽҗҽгать юллаган, мҽгълүмат биргҽн затлардан
өстҽмҽ мҽгълүмат һҽм материаллар (шул исҽптҽн телдҽн) соратып алу буенча
чаралар күрелҽ, муниципаль контроль органы карамагында булган юридик зат,
шҽхси эшмҽкҽр документларын карап тикшерү үткҽрелҽ, кирҽк булганда
юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн үзара бҽйлҽнешсез һҽм күрсҽтелгҽн
затларга мҽгълүмат тапшыру һҽм муниципаль контроль органнары талҽплҽрен
үтҽү буенча бурычлар йөклҽмичҽ тикшерү буенча чаралар үткҽрелҽ. Алдан
тикшерү кысаларында юридик заттан, шҽхси эшмҽкҽрдҽн алынган мҽгълүматка
карата аңлатмалар соратып алынырга мөмкин, лҽкин мондый аңлатмаларны һҽм
башка документларны тапшыру мҽҗбүри түгел.
3.8.2. Мҽҗбүри талҽплҽрне, талҽплҽрне бозуга юл куйган затларны алдан
тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча, муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн,
регламентның 3.7 пунктында күрсҽтелгҽн фактлар турында җитҽрлек мҽгълүмат
алынгач, муниципаль контроль органының вҽкалҽтле вазыйфаи заты
регламентның 3.7.3 пунктчасында күрсҽтелгҽн нигезлҽрдҽ планнан тыш
тикшерү билгелҽү турында дҽлиллҽнгҽн күрсҽтмҽ ҽзерли. Алдан тикшерү
нҽтиҗҽлҽре буенча юридик затны, шҽхси эшкуарны җаваплылыкка тарту буенча
чаралар күрелми.».
1.3. түбҽндҽге эчтҽлекле 1.9., 1.10. пунктлары белҽн тулыландырырга:
«1.9. Ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында хакимиятнең
башка органнарыннан соратып алына торган документлар исемлеге:
- юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан өземтҽ;
- күчемсез мөлкҽткҽ хокукларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан һҽм аның
белҽн алыш-биреш килешүлҽреннҽн өземтҽ (күчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган).

1.10. Контроль-күзҽтчелек чараларын үткҽргҽндҽ юридик затлар һҽм
индивидуаль эшкуарлар тарафыннан бирелҽ торган документлар исемлеге:
- вазыйфаи зат паспортының күчермҽсе;
- вазыйфаи затны билгелҽү турында боерыклар.».
1.4. 1.9 нчы унктны 1.11 нче пункт дип санарга.
1.5. 2.5 нче пунктны төшереп калдырырга.
2. Ҽлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының
рҽсми порталында" түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга:
http://pravo.tatarstan.ru. һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында
интернет - телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-адрес буенча
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам.
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