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Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитетының 2021 елга һәм 2022 - 2023
еллар план чорына муниципаль торак
контроле өлкәсендә хокук бозуларны
профилактикалау Программасын
раслау турында
«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау
турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.2
статьясы, шулай ук Россия Федерациясенең 2018 елның 27 мартындагы №2
«Контроль һәм күзәтчелек эшчәнлеге реформасы» стратегик үсешенең төп
юнәлеше буенча проект комитеты утырышы беркетмәсе белән расланган закон
тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян китерү куркынычын комплекслы
профилактикалау стандарты нигезендә, Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты карар бирә:
Ютазы муниципаль районында 2021 елга һәм 2022 -2023 еллар план
чорына муниципаль торак контроле өлкәсендә хокук бозуларны профилактикалау
программасын Кушымта нигезендә расларга.
2. «Муниципаль торак контроле өлкәсендәге законнарның мәҗбүри
таләпләрен бозуларны профилактикалау программасын раслау турында» Ютазы
муниципаль районы Башкарма комитетының 2020 елның 18 декабрендәге 946
номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат
порталында
«Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә
http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча бастырып чыгарырга һәм Татарстан
Республикасының Ютазы муниципаль районы сайтында "Официальный
Республики Татарстан" Дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарының
Бердәм Порталы составында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә http://jutaza.tatarstan.ru адресы буенча урнаштырырга.
4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасарына
йөкләргә.

Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе

С.П.Самонина

Кушымта
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
«___»_________2021 ел №______
Ютазы муниципаль районында 2021 елга һәм 2022-2023 елларның планлы чорына муниципаль торак контроле
өлкәсендә
хокук бозуларны профилактикалау программасы

Программаның исеме

2021 елга һәм 2022 - 2023 елларның план чорына Ютазы муниципаль районында
муниципаль торак контроле өлкәсендә закон бозуларны профилактикалау
программасы

Программаны эшләүнең
хокукый нигезләре

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда
юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008
елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.2 статьясы, шулай ук
Россия Федерациясенең 2018 елның 27 мартындагы 2 номерлы
«Контроль һәм
күзәтчелек эшчәнлеге реформасы» стратегик үсешенең төп юнәлеше буенча проект
комитеты утырышы беркетмәсе белән расланган закон тарафыннан саклана торган
кыйммәтләргә зыян китерү куркынычын комплекслы профилактикалау стандарты
Программаны эшләүче
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты
Программаның -мәҗбүри таләпләрне бозу нәтиҗәсендә тормышка зыян китерү куркынычын кисәтү;
максатлары
хокук бозу нәтиҗәсендә гражданнар сәламәтлегенә зыян килгән
мәҗбүри таләпләрне бозу нәтиҗәсендә ;
- мәҗбүри тәртип бозуларны кисәтү
торак законнары өлкәсендә мәҗбүри таләпләрне бозуны кисәтү;
законнар;
- мәҗбүри таләпләрне бозуга китерергә мөмкин булган гражданнар сәламәтлегенә
зыян китерергә мөмкин булган потенциаль шартларны, сәбәпләрне, һәм
факторларларны бетерү;
-тикшерелүче субъектларның социаль
җаваплы һәм намуслы үз-үзләрен тотышына мотивация булдырырга;
;
-контрольдә тотылырга тиешле субъектларга мәҗбүри таләпләрне аңлату
Программаның бурычлары

- контроль-күзәтчелек эшчәнлеге системасының үтә күренмәлелеген арттыру;
мәҗбүри таләпләрне бозуга китерә торган сәбәпләрне, факторларны һәм шартларны ачыклау;
куркынычны бетерү яки киметү ысулларын билгеләү;
- мәҗбүри таләпләрне бозу нәтиҗәсендә гражданнарның тормышына һәм сәламәтлегенә зыян
китерергә мөмкин булган сәбәпләрне, факторларны һәм шартларны бетерү;
- контрольдә тотылган субъектларның хокукый грамоталылыгы дәрәҗәсен күтәрү, шул
исәптән мәҗбүри таләпләр һәм кирәкле чаралар турында мәгълүматның үтемлелеген тәэмин
итү юлы белән дә;

- контроль-күзәтчелек эшчәнлегендә катнашучыларның барысында мәҗбүри таләпләрне
бердәм аңлауны формалаштыру;
- профилактик чараларны гамәлгә ашыру юлы белән мәҗбүри таләпләрне бозуларны
профилактикалау системасын ныгыту;
-контроль-күзәтчелек эшчәнлеге чыгымнарын һәм контроль астына алынган субъектларга
административ йөкләнешне киметү;
-гражданнарга, шул исәптән заманча мәгълүмати-телекоммуникацион технологияләрне,
янауларны бетерү яки киметү ысулларын кулланып консультация бирү системасын булдыру; мәҗбүри таләпләрне бозу нәтиҗәсендә гражданнарның тормышына һәм сәламәтлегенә зыян
китерергә мөмкин булган сәбәпләрне, факторларны һәм шартларны бетерү;
- контрольдә тотылучы субъектларның хокукый грамоталылыгы дәрәҗәсен күтәрү, шул
исәптән мәҗбүри таләпләр һәм аларны үтәү буенча кирәкле чаралар турында мәгълүматның
үтемлелеген тәэмин итү юлы белән дә;
- контроль-күзәтчелек эшчәнлегендә катнашучыларның барысында да мәҗбүри таләпләрне
бердәм аңлауны формалаштыру;
- профилактик чараларны гамәлгә ашыру юлы белән мәҗбүри таләпләрне бозуларны
профилактикалау системасын ныгыту;
-контроль-күзәтчелек эшчәнлеге чыгымнарын һәм административ йөкләнешне киметү;
-гражданнарга, шул исәптән заманча мәгълүмати-телекоммуникация технологияләрен
кулланып, консультация бирү системасын булдыру.
Программаны
амәлгә
ашыру 2021-2023 еллар
сроклары
һәм этаплары
Финанслау
бюджеттан тыш чаралар
чыганаклары
Программаны гамәлгә ашыруның
-гражданнарның тормышына һәм сәламәтлегенә зыян китерү куркынычын киметү;
.көтелгән ахыргы нәтиҗәләре
- законга буйсынучы субъектларның өлешен арттыру;
- профилактиканың төрле алымнарын гамәлгә кертү;
- контрольдә тотылырга тиешле субъектларның нәтиҗәле, закон тыңлаучан үз-үзен тотышы

үрнәкләрен эшләү;
- контроль-күзәтчелек органы вазыйфаи затларының квалификацияле профилактик эшен
тәэмин итү;
-эшчәнлекнең үтә күренмәлелеген арттыру;
-контроль-күзәтчелек органының хокукый грамоталылык дәрәҗәсен күтәрү;
- тикшереп торучы субъектларның үзләрен намуслы тотышын мотивацияләү;

1.Контрольдәге өлкәнең торышын анализлау һәм бәяләү
Ютазы муниципаль районы территориясендә 189 938 кв.м. мәйданда 190 күпфатирлы йорт
һәм 422 628 кв.м.
мәйданда 6493 шәхси торак йорт бар. Торак фондның гомуми мәйданы 612 566,54 кв.м. тәшкил итә.
Ютазы районы
территориясендә күпфатирлы йортлар белән идарә итү эшчәнлеге “Идарә итү компаниясе” («Управляющая компания»)
җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте (60272 кв.м. мәйдандагы 81 күпфатирлы йортка хезмәт күрсәтә), «Удача» торак
милекчеләре ширкәте (35457 кв.м. мәйдандагы 20 күпфатирлы йортка хезмәт күрсәтә), «Восток» торак милекчеләре ширкәте
(60900 кв.м мәйдандагы 53 күпфатирлы йортка хезмәт күрсәтә), «Маяк» торак милекчеләре ширкәте (30339 кв.м мәйдандагы
36 күпфатирлы йортка хезмәт күрсәтә).
Муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру РФ Торак кодексының 20 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле
үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 13-ФЗ номерлы Федераль законның 14
статьясы нигезендә гамәлгә ашырыла. Ютазы муниципаль районы Уставы нигезендә, муниципаль торак контроленең
функцияләренә муниципаль торак фондын төзүне оештыру һәм карап тотуны оештыру мәсьәләләре керә.
2. Профилактик эшнең максатлары һәм бурычлары
Профилактик чараларны уздыруның максатлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
мәҗбүри таләпләрне бозу аркасында гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә зыян китерү куркынычын булдырмау;
- торак законнары өлкәсендәге мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтү;

- булган һәм потенциаль шартларны, сәбәпләрне, һәм мәҗбүри таләпләрне бозуга һәм гражданнар гомеренә,
сәламәтлегенә зыян китерүгә сәләтле факторларны бетерү;
- контроль астындагы субъектларның үзләрен социаль-җаваплы һәм намуслы тотышларын мотивацияләү;
-контроль астындагы субъектларга мәҗбүри таләпләрне аңлату.
- контроль - күзәтчелек эшчәнлеге системасының ачыклыгын арттыру;
3. Программа чаралары
Профилактик чараларының нәтиҗәлелеген һәм эффетивлыгын бәяләүнең төп механизмы булып юридик затлар, шәхси
эшмәкәрләр һәм гражданнар тарафыннан торак законнары өлкәсендә гамәлдәге законнар таләпләрен үтәү тора.
Сыйфатның максатчан күрсәткече - эзлекле, 2023 елга кадәр, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм физик затлар
тарафыннан торак законнары өлкәсендәге кануннарның мәҗбүри таләпләрен бозуның рецидивын киметү.
Программаны гамәлгә ашыру срогы: 2021-2023 еллар.
2021 елга закон бозуларны профилактикалау чаралары планы
№ Чаралар төре
Җаваплы
Үтәү срогы
т/б
башкаручы
Аларны мониторинглау һәм мәҗбүри Ютазы муниципаль
Даими рәвештә
таләпләрне үз эченә алган норматив районының төзелеш
хокукый актлар яки аларның аерым һәм торак-коммуналь
өлешләре исемлеген әзерләү, үтәүне хуҗалык бүлеге
бәяләү
"Интернет» мәгълүматЮтазы муниципаль
Даими рәвештә
телекоммуникация челтәре
районының төзелеш
http://jutaza.tatarstan.ru Ютазы
һәм торак-коммуналь
муниципаль районының рәсми
хуҗалык бүлеге
сайтында аларның үтәлешен бәяләү
муниципаль торак контроле
предметы булып торган
.норматив хокукый актлар һәм
аларның өлешләрен үз эченә алган
исемлекләрен урнаштыру.

Мәҗбүри таләпләрне үзгәрткән
очракта, Ютазы муниципаль
районының рәсми сайтында
(http://jutaza.tatarstan.ru) гамәлдәге
актларга, аларның үз көченә керү
срокларына һәм тәртибенә кертелгән
мәҗбүри таләпләрне билгели торган
яңа норматив хокукый актлар
урнаштыру;
Мәҗбүри
үтәлергә
тиешле
мәсьәләләр буенча кызыксынган
затларга
таләпләр юллау аша, хатлар, шулай
ук киңәшмәләр, семинарлар үткәрү,
(шулай ук электрон почта аша
җибәрелгән хәбәрнамәләр аша) юлы
белән мәгълүмат бирү.

Ютазы муниципаль
районының төзелеш
һәм торак-коммуналь
хуҗалык бүлеге

Даими рәвештә

Ютазы муниципаль
районының төзелеш
һәм торак-коммуналь
хуҗалык бүлеге

Даими рәвештә

2022-2023 елларга хокук закон бозуларны профилактикалау чаралары планы проекты
№ Чаралар төре
Җаваплы
Үтәү срогы
т/б
башкаручы
Аларны мониторинглау һәм мәҗбүри Ютазы муниципаль
Даими рәвештә
таләпләрне үз эченә алган норматив районының төзелеш
хокукый актлар яки аларның аерым һәм торак-коммуналь
өлешләре исемлеген әзерләү, үтәүне хуҗалык бүлеге
бәяләү
"Интернет» мәгълүматЮтазы муниципаль
Даими рәвештә
телекоммуникация челтәре
районының төзелеш
http://jutaza.tatarstan.ru Ютазы
һәм торак-коммуналь
муниципаль районының рәсми
хуҗалык бүлеге

сайтында аларның үтәлешен бәяләү
муниципаль торак контроле
предметы булып торган
.норматив хокукый актлар һәм
аларның өлешләрен үз эченә алган
исемлекләрен урнаштыру.
Мәҗбүри таләпләрне үзгәрткән
очракта, Ютазы муниципаль
районының рәсми сайтында
(http://jutaza.tatarstan.ru) гамәлдәге
актларга, аларның үз көченә керү
срокларына һәм тәртибенә кертелгән
мәҗбүри таләпләрне билгели торган
яңа норматив хокукый актлар
урнаштыру;
Мәҗбүри
үтәлергә
тиешле
мәсьәләләр буенча кызыксынган
затларга
таләпләр юллау аша, хатлар, шулай
ук киңәшмәләр, семинарлар үткәрү,
(шулай ук электрон почта аша
җибәрелгән хәбәрнамәләр аша) юлы
белән мәгълүмат бирү.

Ютазы муниципаль
районының төзелеш
һәм торак-коммуналь
хуҗалык бүлеге

Даими рәвештә

Ютазы муниципаль
районының төзелеш
һәм торак-коммуналь
хуҗалык бүлеге

Даими рәвештә

4. Программаны ресурслар белән тәэмин итү
Муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру вәкаләтләрен Башкарма комитетның төзелеш һәм торак-коммуналь
хуҗалык бүлеге башлыгы башкара.
5. Программаны гамәлгә ашыру механизмы

2021-2023 елларга Ютазы муниципаль торак контроле өлкәсендәге хокук бозуларны профилактикалау программасы
белән идарә итү механизмы профилактик чаралар үткәрүне планлаштыруны, мониторинглауны һәм тикшереп торуны;
программада каралган аерым профилактик чараларны һәм координацияләү чараларын гамәлгә ашыруны үз эченә ала.
6. Программа нәтиҗәлелеген бәяләү
Профилактик чараларның нәтиҗәлелеген һәм эффективлыгын бәяләүнең төп механизмы түбәндәгеләр:
-гражданнарның гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян китерү куркынычын киметү;
законга буйсынучан контроль субъектларының өлешен арттыру;
-профилактиканың төрле ысулларын кертү;
-контроль астындагы субъектларның нәтиҗәле, закон буйсынуындагы үзләрен тоту үрнәкләрен эшләү;
-контроль-күзәтчелек органы вазыйфаи затларының квалификацияле профилактик эшен тәэмин итү;
- контроль-күзәтчелек органы эшчәнлегенең ачыклыгын арттыру;
- контроль астындагы субъектларның хокукый грамоталыгы дәрәҗәсен күтәрү;
-контроль астындагы субъектларның үзләрен намуслы тотуга мотивацияләү.

