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кyзэтчелеге турында Нигезлэмэне
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Россия Федерациясе Щир кодексыньtц 72 статьясы, <Россия ФедеРаЦИЯСеНДЭ

дэYлаТ контроле (кузатчеЛеге) haM муниципаль контрОль турынДа> 3't .07.2020 ел, Nэ
248_Ф3 Федераль закон, кРоссия Федерациясендэ жирле yзидарэ оештыруныц
гомуми принциплары турында) 06.10.2003 елгы Nеl3,1-Ф3 Федераль законныц 15 ст.
4 елеше нигезендэ Саба муниципаль районы Саба шоhар щирлеге Советы
,l.

КАРАР

КЫЛ,ЩЫ:

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шаhэР

Х{ИРЛеГе

чиклэрендэ муниципаль жир контроле ryрында Нигезламене расларга (кушымта итеП
бирелэ),
2. Олеге карар, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц Саба ШЭhЭР
жирлеге чиклоренда муниципаль жир контроле ryрындагы НигезлаМаНеЦ 6
булегендэге нигезлэмалэреннан тыш, аныц рэсми басылып чыккан коненНэН, лЭКИН
2022 елныц '1 гыйнварыннан да иртэрэк булмыйча, yз коченэ кера.
3. Олеге карарны <Интернет) мэгълyмат-телекоммуникация челтэреНдэ ТатарСТаН
Республикасы хокукый мэгълyматыныц рэсми порталында http://pravo.tatarstan.ru

адресы буенча haM шэhар жирлегенец магълyмати стендларында

баСТЫРЫП

чыгарырга

1

Шэhар >цирлеге ба
S

ззт

Р,М. Хэсэнов

Саба муниципаль районы Саба UJэhар
хирлеге Советыныц 29,09,202,1 ел
Nc28 карары белан расланган

Саба щеhар цирлеге территориясендэ муниципаль цир контроле турында
ниг9зламэ

l,

Гомуминигезлэмалар.
1.,1, Олеге нигезлама Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц
Саба tuahap цирпеге чикларендэ муниципаль цир контролен оештыру haм гамэлга
аUJыру тартибен билгели (алга таба - муниципаль контроль).
,1.2.
Муниципаль контроль предметы булып юридик затлар, шахси эtlJмэкарлар,
гращqаннар (алга таба-контрольдэ тотылучы затлар) жир мбнасабэтлэре
объектларына карата мэцбYри цир законнары талапларен YгаY тора, аларны бозган
мацбYри
очен законнарда административ )€ваплылык каралган (алга таба
талэплэр),;
1,3, l\ilуниципаль контрOльне гамалгэ аtJJырганда муниципаль контроль органынын
вазыйфаи затлары (дэYлэт контроле (кYзэтчелеге) haM муниципаль контроль
турындаr) 2020 елныц 31 июлендате 248-Ф3 номерлы Федераль законныц (алга таба
- 248-ФЗ номерлы Федераль закон) 29 статьясында билrелэнган хокукларга haм

-

бурь]чларга ия.
1.4. Муниципаль контроль объекглары (алга таба
тора:

-

контроль объе}fiы) булып

х(ирдан файдалану влкасенда контрольдэ тотылучы затларныц эшчанлеге,
гамалларе (гамэл кылмауларьD, алар кысаларында мажбYри талаплэр Ytалерга тиеUJ,
Lлул исаптан эшчэнлекне гамалга аtlJыручы контрольдэ тотучы затларга карата куела
торган талаплэр, гамэллэр (гамал кылмау);
контрольда тотылучы затларныц, uJул исэптан мацбyри талаплар куела торган эш
hэм хезмэт кYрсэтYлэренец эцlчанлеге натижэларе;
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба tjJэhop цирлеrе
территориясендэ ypнaLrtкaH жир монэсэбэтларе объектлары.
1,5, Контроль объеrгларын исапка алу ryбэндагеларне булдыру юлы белэн
бацJкарыла:
контроль чараларныц бердам реестры;
судка кадэр чJикаять бирч магьлYмат системасы (дэYлат магьлYмат системасы
подсистемалары);
даYлэт hэм муниципаль магьлYмат системаларын ведомствоара мэгьлYмати
хезматташлек юлы белэн гамалгэ ашыру,

Контроль орган тарафыннан, 248-ФЗ номерлы Федераль законныц 16
статьясындагы 2 олеше hэм 17 статьясындагы 5 олеUJе нигезендэ, мэгьлYмат
системасын кулланыл контроль объекгларын исапка алу алып барыла,
1.6 муниципаль контроль авыл цирлеfе баuJкарма комитеты (алга таба - контроль
орган) тарафыннан башкарыла,
1.7, Саба муниципаль районы Саба шэhор цирлеге бач,lлыгы Муниципаль
контрольне гамалгэ ашыру эшчэнлегенэ житэкчелек ита.
1.8 контроль органы исеменнан муниципаль контрольне ryбандаге вазыйфаи
затлар гамэлга ашырырга хокуклы:

1) Саба муниципаль районыныц Саба UJahap цирлеге башлыгы (алга таба-

инспектор);
2) алеге Нигезлама, вазыйфаи регламент яисэ вазыйфаи инструкция нигезенда

муниципаль контроль т€ре буенча вэкалатларне rамэлга ашыру, LlJул исэптэн
профилакгик чаралар hэм контроль чаралар \.rкэрY (алга таба - инспекгор) керган

контроль орrанынын вазыйфаи заты,
тикtJерy органыныц тикшерy чарасын yгкарy турында Карар кабул итyга вакалэтле
вазыЙфаи затлары булып Саба муниципаль раЙонынын Саба чJэhэр цирлеге
башлыгы (алга таба - контроль органныц вакалатле вазыйфаи затлары) тора,
1,9, Инспекгорныц хокуклары hэм бурычлары.
1,9.'1. ИнспекIор бурычлы;
1) Россия Федерациясе законнарын, контрольда тоryчы затларныц хокукларын haM
законлы мэнфэгатьлэрен Yгарга;
2) мацбYри талэпларне бозуларны кисатY, ачь!клау hэм булдырмау буенча Россия
Федерациясе законнары нигезендэ бирелган вакалэтлэрне Yз вакь!тында hэм ryлы
кYлэмда rамалгЭ ашырырга, кYрсэтмане мэцбYри YrаY турындагы талэп белан судка
мерацагать иry турында таlъдимнэр азерлэганче контроль органы карарларын
YгаYне таэмин иry буенча чаралар кYрерга, агар мондый чара законнарда каралган
булса, контроль органы карарларын YгэYне тэзмин итY буенча чаралар кYрерга,;
3) контроль чаралар угкэрергэ haМ закон нигезендэ haм аларныl-t билгелэнечJе
нигезенда бары тик хезмат вазыйфаларын бачJкарганда haм тиешле магьлYмат
булган очракга гына, контроль-кчзатчелек чараларыныц бердэм реестрында контроль
чаралар Yгкэрерr€, а контрольлек итчче затлар белэн узара хезматташлек иткан
очракrа, мондый чараларны уrкэрергэ hэм хезмат таныклыгын кYрсэтканда гена
баUJка гамаллар кылырга,
4) контроль чаралар \лкаргэндэ дин тотучыларга, башка дини йолаларга haм
тантаналарга карата ихтирамсызлык kvpeHeuJeH, аларны уздыруга комачауламаска,
шулай ук дини оешмаларныц эчке билгелэнешларен бозмаска;;
5) контрольда тотылучы затларныц, аларныц вэкилларенец булуына, UJулай ух
контрольда

тотылучы

затларныцl

аларныц

вакиллэренец

ризалыгы

белан

контроль

чаралар угкэргэнда (контроль органнарныц контрольлек иryче затлар белэн yзара
хезматтаUJлеге талэп ителми торган контроль чараларыннан тыLч) hэм 248-ФЗ
номерлы Федераль законда hэм алеге Ниrезламанец 3.3 пунlсгында каралган
очракларда консультация бирYне rамалгэ аUJыру;
6) контрольлек иryче затларга, аларныц контроль чараларын уздырганда
катнашучы вэкилларена, муниципаль контроль предметына караган магьлYмат haм
документлар, шул исаптан, агар мондый килешY N9 248-Ф3 Федераль законда
каралган булса, прокураryра органнары тарафыннан контроль чараны YгкарYне
килештерy ryрында белешмалэр бирерга:
7) контрольдэ тотылучы затларны, аларныц вэкилларен тикшерy чаралары haM
контроль чаралар лредметына караган контроль гаl\4аллар натижэларе белан

таныцJтыру;

8) контрольдэ тотылучы затларны, аларныц вакиллэрен ведо[4ствоара
магьлYмати хезматташлек кысаларында алынган haM контроль чарасы предметына
караган магьлYмат haM (яки) документлар белэн таныштыру;
9) ачыкланган бозулар факrлары буенча кYрела торган чараларны билrелагэндэ,
кYрсотелген хокук бозу авырлыгыныц, аларныц закон бел€н саклана торган

кыЙмматлар ачен потенциаль куркынычыныц туры килчен, шулай ук хокукларны haм
законлы чиклэYларне нигезсез чиклаYне булдырмаска;

1о) Россия Федерациясе законнарында билrелэнтэн тэртипта

tlJикаять

белдергэнда Yз гамаллэренец нигезле булуын расларга;
чаралар ркэру haM
1 1) Россия Федерациясе законнарында билгеланган контроль
контроль гамаллар кылу срокларын yrарга.;
12) контрольда тотылучы затлардан Россия Федерациясе законнарында
каралма[ан яисэ дэyлэт органнары haм жирле yзидарэ органнары карамагында
булган документлар haM башка белеUJмэлар талап итмаска,
1.9,2, Тикшерy чарасын угкэрган вакытта Инспекгор yз вакалатларе чикларенда
haM чгкарелэ торган контроль гамаллар кчламендэ хокуклы:
1) хезмэт таныклыгын кyрсэтканда h€м контроль чара yгкарy ryрында контроль
органы карары белэн билгеланган вакалэтлар нигезенда, федераль законнарда
башкача каралмаган булса, житештерy объектларында булу (карау) тоткарлыксыз;
2) моцбYрИ талаплэрне YIаYгэ кагылышлы барлык документлар, tJJул исэптан
билгелангэн тартипта ДаYлэт, хезмэт, коммерция яки закон тарафыннан саклана
торган башка серларне чз эченэ алган документлар белан таны[чу;
3) контрольда тотылучы затлардан, Lлул исаптан контрольда тотыла торrан
оешмаларныц щитэкчелэреннэн hэм башка хезмэткарлареннан контроль чаралар
Yгкэрrандэ ачыкланган мэжбYри талэпларне бозу факглары буенча язмача
ацлатмалар бирyне, uJулай ук документларны кyчерyне, фото - hэм видеога тошерyне
талап итарга;
4) тикчJерy чарасы предметына haм кyламена караrан олешенда техник
документлар, электрон магьлYматлар базалары, контрольда тотылучы затларныц
мэгьлyмат систеплалары белэн танышу;
5) контрольдб тотучы зат тарафыннан контроль чаралар Yrкаргандэ соралган
документларны haM материалларны тапшырмау яки вакытында тапшырмау,
вазыйфаи затларны haм (яки) контрольдэ тотучы зат хезматкэрлэрен сораLlJтыру
угкарч момкинлеге булмау, бинага керу мемкинлеген чиклэy, контроль чараны
гамалгэ аUJыру буенча бачJка чараларга комачаулау факrлары буенча акrлар тозергэ;
6) контрольлек иryче затларга мэцбYри талэпларне бозуларны булдырмау hэм
куркынычсызлыкны тээмин итY буенча lqрсатмэлар бирерга, контрольлек иryче
затлар тарафыннан ачыкланган мэцбчри талэплэрне бозуларны бетерY ryрында ha[4
бозылган нигезломэне торгызу турында карарлар кабул итэргэ,;
7) <Полиция турында) О7.02.2011 ел, Ns З-ФЗ Федераль закон ниrезенда,
инспектор[а булган очракrlарда полиция органнарына ярдэм сорап мбрацэгать
итарга.
8) контроль терларе турында федераль законнарда, контроль рэвеuJе турындагы
нигезлэмада каралган башка гамэллар кылырrа,
1.10. Муниципаль цир контролен гамалгэ ашыруга бэйле мбнасабэтларгэ 248-ФЗ
номерлы федераль закон нигезламаларе кулланыла,
1,11, Контроль органнын вазыйфаи затлары hам бац,Jка вэкалатле затлар
башкарган гамаллар haм кабул итела торган карарлар ryрында контрольлек
(кYзэтчелек) чараларыныц бердэм реестрында кYрсэтелгэн гамаллар hэм карарлар
турында магьлyматларны урнаштыру, шулай ук аларны даyлэт hэм муниципаль
хезматлар кYрсатY hэм дэYлэт haм муниципаль функцияларне башкару бчен
файдаланыла торган мэгьлyмат системаларыныц мэгьлyмати-технологик
хезмэттэшлеrен таэмин ита торган инфраструкrура ацJа контрольда тотучы затларга
;

житкерy юлы белан хал итела, tлул исаптэн (даyлат haм муниципаль хезметл9рнец
бердам порталы (функциялэр)) федераль дэyлэт мбгьлyмат системасы atJJa (алга
таба - дэчлат hэм муниципаль хезматларнен бердэм порталы) hэм (яки) даYлэт haM
муниципаль хезмэтларнец региоваль порталы аша да,

ll. Муниципаль контрольне гамалгэ аIIJырганда закон тарафыннан саклана

торган кыймматлэрга зыян китерч (зыян китерY) рисклары белэн идарэ итY

2,1, Муниципаль контроль муниципаль контрольне (алга таба-зыян (зыян) китерY
куркынычы белан идара итy нигезенда гамалгэ ашырыла.
2.2. Муниципаль контрольне гамэлга ашырганда зыян (зыян) китерy куркынычы
белан идарэ иry максатларында контроль объекглары зыян (зыян) китерyнец (алrа
таба риск категориясенэ)ryбэндаге риск категорияларенец берсенэ кертелерrэ
момкин:
уртача куркыныч;
уртача куркынычын;
ryбэн куркынычын,
2,3. МуниципалЬ контрольне гамэлга аLlJыру кысаларында контроль объекIларын
'1 нче кушымтасы
риск категорияларена керry критерийлары алеге Нигезламэнен
белан билrеланган,
2,4, Контроль объекгын куркынычныц бер категориясенэ керry ел саен анын
характеристикаларын расланган риск критерийлары белан чагыштыру нигезенда
контроль органы тарафыннан гамэлга аLлырыла, LlJул ук вакытта мацбYри талаплэрне
бозу куркынычы Индикаторы-контроль объекrы параметрларыннан туры килY яисэ
кире каry, алар Yзларе мажбYри талапларне бозмый, лакин ихтимал югары дэрахадэ
lvондый бозулар haм закон тарафыннан саклана торган кыйммэтлэрга зыян (зыян)
китерY куркынычы булуын раслый.
2.5. Зыян (зыян) китерY куркынычын баялэY максатларында закон тарафыннан
саклана торган кыймматларга ма)t(бYри талапларне бозу куркынычы индикаторлары
билгелэнэ (алеге Нигезламэнец 2 нче кушымтасьD
2.6- МажбYри талапларне бозу куркынычы индикаторлары мондый талапларне
бозмый, эмма, ихтимал зур булганлыкган, мондый хокук бозулар hэм закон
тарафыннан саклана торган кыйммэтларга зыян китерY куркыньiчы булуын раслый.
2,7. Контроль объектыныц мэцбчри талапларне бозу индикаторларына ryры
килYен ачыклау планнан тыш тикшерY чарасын YrKapY очен нигез булып тора, ТикUерY
чарасын YгкарY haм yтKapY ryрында карар контроль орган башлыгьi тарафыннан кабул
ителэ
2,8, Огэр контроль объекгы муниципаль контроль органы тарафыннан билrеле бер
риск категориясенэ кертелмаган булса, ул ryбэн риск категориясена кертелгэн дип
санала.
2,9. Контроль орган контроль объекгыныц куркынычныц бYган категориясе
критерийларына туры килYе ryрында мэгьлYмат керrэн коннан биUJ э[lJ кбне эчендэ йа
куркыныч критерийларын yзгэрry ryрында контроль объекгыныц риск категориясен
YзгартY ryрында Карар кабул ита.
2.10, Контроль орган рискныц бер категориясена кертелгэн цир киLларлекларе
исемлеген алып бара (алга таба - цир киlларлеклэре исемлеrе).
2,1 1 . Цир киц,Jарлекларе исемлеге ryбэндэгеча:

-

цир киtJорлегенец кадастр номеры яки анын булмаганда цир кишэрлегенец ypHaLlly
урыны адресы;
б) жир кишэрлеге кертелгэн риск категориясе;
в) жир кишарлеrен риск категориясенэ керry ryрында карар реквизитлары.
2.12, Хэвеф-хатар категорияларе кYрсэтелгэн ){ир кишарлеклэре исемлеге
контроль органныц расми сайтында урнаштырыла,
а)

lll,Закоli тарафыннан саклана торган кыймматлоргэ зыян (зыян) китерY
куркынычларын профилакrикалау

3.1, Закон тарафыннан саклана торган кыйммэтларгэ зыян (зыян)

китерY

куркынычларын кисаry тyбэндэге теп максатларга ирешyга юнэлдерелган:
1) Барлык контрольде тотучы затлар тарафыннан мэжбYри талэпларне намус
белан YтэYне стимуллаштыру;
2) мацбчри талаплэрне бозуга haм (яки) закон тарафыннан саклана торган
кыймматларга зыян (зыян) китерYга китера торган шартларны, сабапларне hэм
факгорларны бетеру.;
З) мэцбYри талапларне контрольдэ тоryчы затларта циткерY ачен шартлар
ryдыру, аларны yгоy ысуллары ryрында магьлyматлылыкны арттыру.
3,2. 3акон тарафыннан саклана торган кыймматларгэ зыян (зыян) китерY
куркынычларын профилакгикалау Муниципаль контрольне гамэлrа ашырганда закон
тарафыннан саклана торган кыймматларrа зыян (зыян) китерч куркынычларын
профилакгикалау программасы (алга таба - профилакгика программасы) ниrезенда
ел саен гамэлга аLJ,Jырыла.
3,З, Профилаlсгика программасында каралган профилактик чаралар тикLлерY
органы тарафыннан Yткарелерга тиеш.
Контроль орган профилакгика программасында каралмаган профилактик чаралар
Yгкара ала.

Муниципаль контрольне гамэлгэ аtлырганда контроль орган ryбэндэге

профилакrик чаралар Yткэрэ::
1) мэгьлYмат бирY;
2) консультация бирY.

3,4, Магьлумат

3.4,1. Контроль орган (Интернет}) челтарендаге рэсми сайтында (алга таба рэсми сайт), массакYлам магьлYмат чараларында, контрольда тотылучы затларныц
[Uэхси кабинетлары аша (алар булганда) hэм башка рэвешларда мацбури
талаплэрне уIэy масьалаларе буенча контрольлек иryче haM башка кызыксынган
затларга магьлyмат хиткерyне гамалга аLлыра,
3,4,2, КонтролЬ орган (Интернет> челтарендоге Yзенец расми сайтында 248-ФЗ
номерлы Федераль законныц 46 статьясындагы 3 олеuJенда билгелэнгэн
магьлYматларны урнаLtJтырырга h€м актуаль хэлдэ тотарга тиеL,lJ,

3,5, Консультация

З,5,1, Контрольдэ тотучы затларга haM аларныц вакилларенэ консультация бирY
Муниципаль контрольне оеLчтыру haм гамэлгэ ашыру белэн бэйле масьалэлэр
буенча гамалгэ аUJырыла:
1) контроль чаралар ркару тартибе;
2) контроль чаралар YгкэрY вакыты;
3) контроль чаралар нэтицэлере буенча карарлар кабул иry тэртибе;
4) тикUJерY органы карарларына шикаять бирY тартибе.
3,5.2, Инспекгорлар контрольлек итYче затларrа haм аларныц вакиллэрена
консультациялэр бира:
1) телефон буенча телдан ацлатмалар равеUJендэ, видео-конференц-элемта
aLJJa, lлэхси кабул иryдэ яисэ профилакгик чара, контроль чара уздыру бары[чында;
2) расми сайтта контрольда тотылучы затларныц hэм аларныц вэкиллэренен
бертиплы м€ражэrатьларе (5тан артык морацаtать) буенча язма ацлатма урнаlJJтыру
юлы белан,
3,5,3, Инспеlсгорлар тарафыннан hap м€рэжогать итYченец шахси кабул иryендо
шахси консультациялар 10 минуттан артмаска тиеш.
Телефон аша сgйлэtlJY вакыты 10 минуттан артмаска тиеш,
3,5,4, Контроль орган контрольлек итYче затларга haM аларныц вакиллэрена
телдан консультация бирY мэсьэлэларе буенча язма равешта магьлYмат бирми.
3,5,5, Контрольдэ тотылучы затларга hэм аларныц вакилларена язмача
консультация биру тубандаге мэсьалэлэр буенча баLчкарыла::
1) тик!ерY органы карарларына шикаять бирY тартибе.
<Россия Федерациясе гра){даннары
З,5,6. Контрольлек итYче
морах(эгатьлэрен карау тартибе ryрында)02,05,2006 ел, N9 59-ФЗ Федераль закон
бел€н билгелангэн срокларда язмача х€вап бирY ryрында запрос цибарерга хокуклы,
3,5,7, Контроль орган Yгкарелген консультациялэр исабен алып бара,

зат

lV. Муниципаль контрольне гамалга аtлыру

4,1. Муниципаль контроль тYбандэге планлы hэм планнан тыtл контроль
(кYзатчелек) чараларын YrкарYне оеLлтыру юлы белон контроль орган тарафыннан
гамалга аLlJырыла:
документар тикшерy, кyчма тикшерy-контрольлек иryче затлар белон узара
байланечJта;
кyчмэ тикшерy-контрольлек итчче затлар белэн yзара байланеuJсез.
4,2, Муниципаль контрольне гамэлга аtлырганда контрольлек итYче затлар белан
yзара хезматтаLллек итэлар:
инспектор hэм контрольдэ тоryчы зат яки аныц вэкиле арасында очраtлулар,
телефон haM башка сойлаUJYлэр (ryрыдан-ryры бэйланеш)
Документлар, башка материаллар соратып алу;
инспекторныЦ контрольдЭ тотылучЫ зат эtlJчэнлеген гамэлгэ аLlJыру урынында
булуы (инспекгорныц hэркем очен мамкин булган цитештеру объекrларында булу
очракларыннан тыLU),
4.Э, Контрольлек итYче зат белан Yзара хезмэттэцJлек иткандэ башкарыла торган
контроль чаралар контроль орган тарафыннан ryбэндэге нигезлэр буенча yгкарела::
;

,1)

контроль органында зыян (зыян) китерY яисэ закон тарафыннан саклана торrан
кыймматлэргэ зыян китерY куркынычы ryрында белеUJмэлэрнец булуы Йэ объекrныц
мажбYри талэплэрне бозу куркынычы индикаторлары тарафыннан расланган
параметрларга ryры килy-килмавен ачыклау яиса контроль объектыныц мондый
параметрлардан читлэtJJYе;
2) контроль чаралар YгкарY планына кертелган контроль чаралар YгкарY сроклары
циry;
Россия Федерациясе Президенты кYрсатмэсе, Россия Федерациясе
ХбкYматенен конкрет контрольлэнYче затларга карата контроль чаралар YrкарY
ryрында кчрсэтмэсе;
4) прокуратура органнарына кергэн материаллар haм морацагатьлэр буенча

3)

законнарныц Yгалешена, кеше hэм гращqан хокукларыныц haM иремаренен
Yгалешена кYзэтчелек итY кысаларында контроль чара yтKapv турь!нда прокурор
талэбе;

5) тикшерY органы тарафыннан ачыкланган мацбури талапларне бозуларны
бетерY ryрында - Федераль законныц 95 статьясындагы 1 sлешендэ билгеланrан
очракларда-карарын yгаy срогы чыry,

Контроль чаралар контроль органныц вакалатле вазыйфаи затларыныц

биремнэре, LlJул исэптэн федераль закон белан билrелангэн очракларда, контроль
органныц эш планындагы биремнэрне дэ кертеп, инспекторлар тарафыннан yзара
бэйланешсез угкарелэ,
4.4. Гlланлы haм планнан тыш контроль чаралары, контрольлек итYче затлар
белан Yзара бэйланеUJсез Yгкэрелми торган чаралардан тыtjJ, инспекгор hэм тиклерY
чарасын YгкэрYга цэлеп итела торган затлар тарафыннан тчбэндэге контроль
гамаллэр башкару юлы белан угкэрелэ:
карау;

язма ацлатма алу;
документлар талап иry,
4,5. Контрольлек чарасын, шулай ук документар тикLлерYне кYздэ тота торган
контроль органныц вэкалатле заты тарафыннан имзаланган карары кабул ителэ, анда
248-ФЗ номерлы Федераль законнын 64 статьясындагы 1 елешенда каралган
белешмалар кyрсателэ.
МацбYри талаплэрнец уIалешен кYзаryне, кYчма тиклерYне YгкерYга карата элеге
контроль чарасын уткарY турында нигезлэманец алеге пункrыныц беренче абзацында
каралган карар кабул иry талэп ителми,
4,6, Контроль чаралар контроль органныц контроль чараларын уткэрY ryрындагы
карарында кyрсателгэн инспекторлар тарафыннан yгкарела,
Кирак булганда, контроль органы тикшерY чараларын Yrкарчгэ экспертларны,
билгеланган тартиптэ аттестациялангэн эксперт оешмаларын haM контроль чаралар
yгкарyге цалеп итела торrан экспертлар, эксперт оешмалары реестрына кертелган
экспертларны жалеп ита.
4,7, Контроль чарасы тамамланганнан соц, инспектор контроль чарасы актын
(алга таба - акr) тези, ул Россия Икьтисадый Yсеш министрлыгыныц 3'1,03,2О021 ел,
N9 151 <контроль (КYзатчелек) органы тарафыннан кулланыла торtан документларнын
типик рэвешлэре ryрында>боерыгы белэн расланган форма буенча.
Мондый чара угкарY нэти){аларе буенча мэцбYри талепларне бозу ачыкланса,
актта нинди мэцбYри талап бозьlлуы, нинди норматив хокукый акг hэм аныц струкryр
берамлеге тарафыннан билгелануе кYрсатело.

Ачыкланган бозуларны бетерган очраlса, контроль чарасы тэl\4амланганнан сон,
контрольлек иryче зат белэн yзара байланечJне кyзда тоryчы актта аны бетерy факгы
кYрсэтела.
4,8. МэцбYри талапларне бозу дэлиле булган документлар, башка материаллар
аfiка теркэлэ.
ТикL!ерч чарасын уздырганда тугырылган тикщерY кэгазьлэре актка кушылырга
тиеU,J.

4,9. Акгны расмилэштерY, эгар акrны расмилаLлтерYнец башка тэртибе Россия
Федерациясе XoKvMaTe тарафыннан билrелэнмэгэн булса, мондый чараны YrкарY
коненда контроль чара wkapy урыны буенча башкарыла,
4.10. ДаYлат, коммерция, Хезмэт, бачJка серларне ташкил иткан контроль чара
нэти)t{алэре Россия Федерациясе законнарында каралган талапларне yгэп
рэсмилэштерела,
4.1 1. Контроль (кYзэтчелек) чарасы акгында баян ителган фактлар hэм натицалар
белан килечJмаган очракта, контрольлек иryче зат шикаятьне элеге Нигезламэнец 5
бYлегенда каралган тартипта цибарергэ хокуклы.
V, ТикшерY чаралары натижэларе haM контроль чаралар
нэтицаларе буенча кабул итела торган карарлар

5,1, Контрольлек органы контрольлек чарасы Yгкаргэндэ контрольлек итYче зат
тарафыннан Россия Федерациясе законнарында каралган вакалэтлар чикларендэ
мэ}{бyри талэплэрне бозу очраклары ачыкланган очракта тикtшеру органы бурычлы:
1) контроль чарасы актын расмилачJтерганнан соц контрольлек итYче затка
мажбyри талапларне боэуларны бетеру ryрында KypcaтMa (алга таба - кyрсэтма),
аларны бетерYнец тиешле срокларын кYрсатеп, лакин алты айдан да артык ryгел
(документар тикшерY уздырганда кYрсатмэ контрольлек итYче затка документар
тикLлерY тамамланганнан сон биLч эцJ коненнэн дэ соцга калмыйча жибарела) haм
(яисэ) законда саклана торган кыймматларгэ зыян китерYне (зыянны) булдырмау
чараларын YгкэрY ryрында, шулай ук контроль рэвеLленда федераль законда
каралган баUJка чараларны,

2) муниципаль контроль объекгларын эксплуатациялэyне тыю турында hам
rращцаннарга, оешмаларга закон тарафыннан саклана торrан кыйммэтларга зыян
китерy куркынычы булу hэм аны булдырмый калу ысуллары ryрында теласа нинди
уrемле ысул белэн магьлyмат Циткерy турындагы талап белэн мерацагать итканчегэ
кадар, эгэр контроль чара wкэргэнда гращqан, оеLлма haM оешмаларныц эшчанлеге,
гра)цаннарныц, оешмаларныц эtJJчанлеге haм оеUJмаларнын эLIJчэнлеге, UJулай ук
аларны саклау, Саклау, саклау hэм башка масьалэлар буенча Россия Федерациясе
законнарында каралган чараларны кичекмастон кабул итэргэ;, контроль объектына ия
булган haM (яки) аннан файдаланучы, алар житечjтера торган haM сата торган
товарлар, башкарыла торган эшлэр, кYрсателэ торган хезматлар закон тарафыннан
самана торган кый[4матлэргэ зыян (зыян) китерyнец ryрыдан-туры куркынычын
тудыралар, бу [4ондый зыян (зыян) китерган;
3) контроль чарасы барыUJында цинаять яки административ хокук бозу билгелэрен
ачыклаганда, тиеLлле магьлyматны yз компетенциясе нигезенда яиса тиецJле
вакалэтлар булганда, гаепле затларны законда билгеланган цаваплылыкка тарry
буенча чаралар кYрерга, тиешле мэгьлYматны даYлат органына цибарерга,;

4)

бозуларны бетерYне, мэжбYри талапларне бозуларны
кисэтy, закон тарафыннан саклана торган кыйм[4атларгэ зыян (зыян) китерyне
булдырмау буенча, кYрсэтмэне билгеланган срокга угэмэгэн очраlfiа, кYрсэтмэне
мэжбYри YгаY турындаrы талап белан судка мерэ)t{эгать итканче, аныц YIэлешен
тээмин иry буенча чаралар кYрерга, агар мондый чара законнарда каралган булса,
судка морацагать итэрга тиеш;
5) закон тарафыннан саклана торган кыймматлэргэ зыян (зыян) китерY куркынычын
профилактикалауга юнэлдерелгэн мажбYри талэплэрне уrаY, башка чаралар WKapY
буенча рекомендация бирч ryрындагы масьалэне карарга.
5,2, KYpcaTMa олеге Нигезлэмэнен 3 нче кушымтасы нигезендо форма буенча
рэсмилаштерела.
5,3, КYрсэтмэнец угэлY сроrы чыкканчы, контрольлек итYче зат кYрсатманен
\rгэлеше ryрында, мэжбYри талапларне бозуларны бетерYне раслаучы документлар
hэм белечJмалар кушып, контроль органга хабэр итэ,
,1
5.4. Контрольлек иryче зат элеге Нигезламэнен 5,] пункrындагы пункrчасы
нигезендэ кабул ителгав карарныц YгэлY срогы чыккач яиса кYрсателган карар белsн
билгелангэн документларны haM белеч'lмаларне контрольлек итyче зат тарафыннан
тапrjJырганда, контроль органы карарныц yгэлешен бирел[ан документлар haм
алынган lvагьлYмат нигезендэ баяли,
5,5, KYpcaTMaHe контрольда тотучы зат тарафыннан YгаY очрагында, контроль
орган контрольлек иryче затка кyрсатмэнен угалеше турында хабэрнамэ цибэрэ,
5,6, Огар кYрсателган документлар haм контрольлек иryче зат тарафыннан
магьлyматлар тапшырылмаса яисэ алар нигезендэ карарныц уrалеше турында
натижэ ясау м€мкин булмаса, контроль орган €леге карарныц Yталешен документар
тикшерY юлы белэн бэяли,
КYчма тикшерY нэти}{аларе буенча кабул ителган карарныц YIэлешенэ бэя бирелган
очракта, кyчмэ тикшерy wкэрергэ рохсэт ителэ,
5,7, Олеге Нигезламанец 5.6 пунlсында каралган контроль чараны YткэрY
нетицэлэре буенча контроль орган карарныц тиешенча ytалмаве яки тиешенча
Yгэлlйэве ачыкланса, ул алеге Нигезлэманец 5,1 пунtfiындагы 1 пункгчасында
каралган карарны, аны yгаyнец яца срокларын кyрсатеп, яна контрольда тотучы затка
тапшыра,
КYрсэтмане билгелэнган срокта Yгамоган очракга контроль орган, огэр мондый
чара законнарда каралган булса, KYpcaTMaHe мацбYри YгэY ryрындагы талоп белан
судка морэцагать иткэнчега кадар, аныц yгэлеujен таэмин иry буенча чаралар Kypa,
плажбчри тал€пларне

5,8. Планлы тиruJерY чаралары

5,8,1, Планлы контроль чаралар чираттагы календарь елына контроль орган
тарафыннан т6зела Topl"aH haм прокураryра органнары белан килеUJтерелергэ

тиешле планлы тикщерy чаралары планы нигезенда \rгкарела.
5.8,2. Куркынычныц аерым категорияларена кертелгэн контроль объекгларына
карата планлы тикшерY чаралары YгкарY торлэре, вакыт-вакыт зыян (зыян) китерY
куркынычы белэн билгелана,
5,8,3, Контроль орган планлы тиruJерч чараларыныц ryбандэге терларен
wкэрерга момкин;
документар тикLлерY;
кyчма тикшерy.

Урта риск категориясенэ кера торган объекгларга карата кYчмэ тикLUерч Yткэрел€,

Уртача риск категориясенэ караган объекгларга карата документар тикLлерY
Yткарела.
5.8,4, Урта риск катеrориясена кертелгэн контроль объектларына карата планлы
тикшерY чараларын угкэрY вакыты - 3 елга бер тапкыр.
Уртача риск категориясенэ кертелrэн контроль объекгларына карата планлы
тикUJерY чараларын YгкарY вакыты-5 елга бер тапкыр,
ТYбан риск категориясена кертелгэн контроль объекгына карата планлы контроль
чаралары yткарелми.
5.9, Планнан тыUJ тикшерY чаралары
5.9.,1. Планнан тыLlJ контроль чаралар документар haм кYчмэ тикtlJерYлэр, кYчмэ

тикшерy ревеuJендэ уrкарела,

5.9.2. Планнан тыш тикшерY чарасын угкарY турындагы карар мацбури

талеплэрне бозу куркынычы индикаторларын исапка алып кабул итела,
5,9.З, Планнан тыUJ контроль чаралар, Yзара байланешсез планнан тыtл тикшерY
чараларыннан тыш, 248-Ф3 номерлы Федераль законныч 57 статьясындагы 1
олешенец 1, 3-5 пункгларында каралган нигезлар буенча ркэрелэ,
5,9,4, Планнан тыUJ тикшерY чарасы прокуратура органнары белэн
килеUJтерелганнан соц гына угкэрелерга момкин булса, алеfе чара мондый
килеUJYдэн соц Yгкарела.
5.1 0,

Документар тикuJерY

5.10,1, Документар тикшерY астында контроль органыныц урнашу урыны буенча
уtкэрелэ торган контроль чара ацлана, аныц предметы-контрOльда тотылучы
затларныц оештыру-хокукый формасьiн, хокукларын haM бурычларын билгели торган
документларындагы белеUJмэлар, UJулай ук аларныц эшчанлеген тормышка
ашырганда кулланыла торган hэм контроль (кYзэтчелек) орrанынын мацбYри
талапларен haM карарларын yгаy белэн бэйле документлар,
5,10,2, Контроль органы карамагында булган доку[4ентларда булган
нигезле шик тудыра яки бу белечjмэлэр
контрольлек
дореслеге
итYче зат тарафыннан мах(бYри талаплэрнец YtэлеLлен бэяларга момкинлек бирми
белешмолэрнец

икэн, контроль орган контрольлек итyче зат адресына документар тикшерy

барышында карап тикшерY очен киракле бащка документларны тапцlыру талабен
цибэрэ,
Олеге талап алынганнан соц ун эLlJ кене эченда контрольлек итYче зат
талэплэрдэ кYрсателгэн документларны контроль органга цибэрерга тиеш,
5,10,3, Документар тикшерY YtкэрY вакыты ун эш кененнан да артмаска тиеUJ,
КYрсателrэн срокка вакытыннан бирле кертелми:
]) контроль орган тарафыннан контрольда тоryчы затка талаплэрне, талэпта
кyрсэтелгэн документларны контроль органга тапшырганчы, документар тикшерy
барыщында карау ачен киракле документларны тикшерY органына жибэрерга,;
2) контрольдэ тотучы затка контроль органы мэгьлчматын цибаргэннэн соц чор:
контрольлек итYче зат бирган документларда хаталар hэм (яки) каршылыкларны
ачыклау ryрында;

бирелган документлардагы белешмаларнец контроль органында булган hэм

(яки) муниципаль контрольне гамэлгэ аlлырганда алынtан документлардагы
белешмалэрга ryры килм€ве турында hэм кYрсэтелган ацлатмаларны контроль

органга тапtlJырганчы, кирэкле ацлатмаларны язма равешта тапLJJырырга кирак.
5,10.4. Документар тикUJерY барышында рехсат ителгэн контроль гамэллэр
исемлеIе:
1) документлар талап итY;
2) язма ацлатма алу,
5,,10,5. Контроль чара YTKapY барыrчында инспектор контрольлек итYче затка
мацбYри документларныц ho[4 (яки) аларнын кYчермэларенец, UJул исаптан фотога
тешерY, аудио - hэм видеоязмалар, магьлYмат базалары, банкларныц, шулай ук
магьлYматны йорryчеларнец мэжбYри талапларен угэYне баялэY ачен киракле hам
(яки) аhамияткэ ия булган талапларне кYрсэтерга (жибэрерга) хокуклы,
Контрольда тоryчы зат документларны тапL,lJыру ryрындаrы талэпта кчрсателгэн
cpoi(тa кирэкле документларны контроль органга цибэр€ яиса кичекмастан язма
равеtrlтэ гариза белэн инспекгорга, сабаплорен hэм срокларын кyрсатеп,

документларны билгелангэн cpoктa тапLJJыру мемкинлеге булмавы ryрында,

контрольдэ тоryчы зат киракле документларны тапLJыра ала,
Фотога TaUJepv, аудио - haM видеоязма материалларына, магьлYмат базаларына,
мэгьлYмат банкларына, шулай ук магьлYмат йвртYчелэрrа логин haм пароль
равешендэ, документар тикLJJерY уздыру вакытына контроль чаралар YгкарY очен
кирэк булган мэгьлYматны карау haм эзлэY хокукы бирела.
5.10.6, Язма анлатмалар инспекгор тарафыннан контрольда тоryчы заттан яки
аныц вакиленнэн, шаhитлардан соратып алынырга момкин.
КYрсателган затлар инспекторга тикlUерY тэмамланганчы 2 эш коненнан да соцга
калмыйча ирекле формада язмача ацлатмалар бира.
Язма ацлатмалар ирекле формада язма документ тозу юлы белан

рэсмилэштерелэ,
Инспекгор вазыйфаи затлар яки оешма хезмэткэрларе, контрольда тотучы
затлар, аларныц вакиллэре, шаhитлар сyзлареннан язмача ацлатмалар тазерга
хокуклы, Бу очракта кYрсателtан затлар ацлатмалар белэн танычJалар, кирэк
булrанда текстны ryлыландыралар, инспеfiорныц аларныц сYзлареннэн дорес
язулары ryрында билге ясыйлар hэм аны тезY датасын haм урынын кYрсэтеп,
документка кул куялар,
5.10,7, Акrны расмилаLrJтерч контроль органнын документар тикшерY узган конне
урнаLлкан урыны буенча баUJкарыла.

5,10,8, Акт контрольлек иryче затка 248-ФЗ номерлы Федераль законныц 21
статьясында каралrан тартиптэ доtryментар тикшерY тамамланганнан соц биш эш
кененнэн дэ соцга калмыйча цибарела.
5.10.9, Планнан тыш документар тикшерY прокуратура органнары белэн
килеUJмиче гена Yrкэрела.
5,11, КYчма тикшерY

5.'11,1, КYчмэ тикJJерY контрольдэ тотылучы затны{ (аныц филиаллары,
вэкиллекларе, аерымланган cтpyl(тyp бчлекчэлэр) урнашу (эшчанлек алып бару)

урыны буенча Wкэрела.

Кччмэ тикцJерY дистанцион багланышлар чараларын кулланып, tlJул исэптан
аудио _ яки видеоэлемтэ ярдэмендэ \aгкарелерга момкин,
5,11,2, КYчмэ тикUJерY м€мкин булмаган очракга уrкэрелэ:
1) контроль органы карамагында булган яки ул соратып ала торrан документларда
hэм контрольда тоryчы затныц ацлатмаларында булган белешмалэрнец ryлылыгы
hэм дореслеге белэн таныt]Jырга;;
2) контрольда тотылучы затныц haм (яки) аныц карамагындагы hэм (яки)
кулланылучы контроль объекгларыныц элеге Нигезлэмэнен 5.11.1 пун}arында

кYрсэтелгэн урынга чыкмыйча гына эшчанлегенец, гамэллэренец (гамал

кылмавыныц) haM контроль чараларыныц бачJка твре кысаларында каралган кирэкле
контроль гамэллэр кылуныц мажбYри талэпларга ryры килYен бэялэрга.
5.11.3, Планнан тыш кYчмэ тикшерY бары тик прокураryра органнары белан
килецjтереп, аны угкарY очракларыннан тыtч, 57 статьясындагы 1 влеUJенец 3-5
пунктлары hэм 248-Ф3 номерлы Федераль законныц 66 статьясындагы 12 олеше
нигезендэ yгкарелерг9 момкин.
5.11.4, Контроль орган контрольлек итYче затка кwма тикtjJерYне YrкарY ryрында,
кyчмэ тикшерyне уткарy турындагы карарныц кyчермаларен контрольлек итyче затка
жибэрY юлы белэн, ул бачJланганчыга кадар егерме дYрт сагатьтэн дэ со1-1га
калмыйча, хабар ита,
5,11,5. Инспекгор кYчма тикшерY уздырганда контрольлек итYче затка (аныц
вэкиленэ) хезмат таныклыгын, кYчма тикшерY YгкэрY турындагы карарныц кYчермэсен
кYрсэта, [!улай ук контроль чараларныц Бердам реестрындагы хисап номерын хабэр
итэ.
5,11,6. КYчмо тикшерYне уткарY вакыты ун эш коненнэн дэ артмый,
5,11,7. КYчмо тикшерY барышында рохсэт ителган контроль гамаллар исемлеге;
1) карау;
2) документлар талап иry;
3) язма анлатма алу;
4) инструменталь тикшерY.
5,1 1 ,8, Карау инспекгор тарафыннан контрольда тоryчы зат hэм (яки) аныц вакиле
барында, видеоязма кулланып башкарыла,
ТикшерY натихэлэре буенча карау беркетмэсе тезелэ.
5.1 1.9, Инструменталь тикLлерY махсус циhазларда эчJларга, техник приборлардан
файдалануга рвхсэт алган инспектор яки белгеч тарафыннан баUJкарыла,
Инструменталь тикUJерY натицаларе буенча инспектор яки белгеч тарафыннан
инструменталь тикUJерY беркетмасе Тозелэ, анда кYрсатела:
- аны тозY датасы haм урыны;
- инспекторныц яиса беркетма тозеган белгечнец вазыйфасы, фамилиясе hэм
инициаллары,
- контрольда тотучы зат ryрында мэгьлyмат;
- махсус циhазлар hэм (яки) техник приборларl инструменталь тикшерY
методикалары кулланыла торган тикtлерy предметы;

- инструменталь тикшерY нати){эсе, инструменталь тикUJерY Yгкарганда
контрольга алынырга тиецJле кYрсаткечлэрнец нормалаtjJтырыла торrан аhамияте
- алеге кyрсэткечлэрнец билгелангэн нормаларга туры килyе турында натицалэрi
_ инструменталь тикшерY натицэлэрен баялаY очен аhэмиятка ия
булган башка
м€гьлYматлар,

5.,11.10, МэжбYри талэпларне бозу очраклары ачыкланrан очракта, инспектор
мажбyри талэпларне бозуныц далилларен теркэy ачен фотосуратка, аудио - ha[4
видеоязмага, далилларне теркэYнен башка ысулларын кулланырга хокуклы,
Фотога тошерY ярдэменда мацбYри талэпларне бозуныц дэлиллэрен теркэY
мэжбYри талапларне бозу очракларынын hэркайсыныц икедэн дэ ким булмаган
рэсеме белан баUJкарыла,
Фотога ташерY haM видеоязмаларны мацбYри талэплэрне бозуныц дэлилларен
TepKaY очен куллану дэYлат серен саклау ryрында Россия Федерациясе законнары
талаплэрен исэпкэ алып гамэлга ашырыла.
5.11.11, Контрольдэ тоryчы зат тарафыннан талап ителэ торган документларны,
5,10.6 пункrлары
язма ацлатмаларны тапUJыру алеге Нигезлэмэнен 5,10,5
нигеэендэ rамэлгэ аtJJырыла,
5.1 1 .1 2, КYчма тикшерY тамамланга ннан сон инспеrгор кYчмэ тикшерY акты този.
Фотога ташерY, аудио-hэм видеоязма \ткэрY ryрындаrы мэгьлYмат тикшерY
актында чагылдырыла.
Акгны дистанцион багланышлар чараларын кулланып, tлул исэптэн аудио - яки
видеоэлемтэ aLlla чыгып тикшерY Wкаргэн очракта, Нигезламанец алеге пунктындагы
икенче абзацында билгелэнгэн нигезламэ кулланылмый.
5,1 1 ,13, КYчма тикшерчне YTKapY, эшчанлек алып бару) урыны буенча контрольлек

hэм

итYче зат булмау сэбэпле, йа контрольлек итYче зат эцJчанлегенец факпа
баUJкарылмавына байле равешта, йэ кYчмэ тикшерYне YткарY яисо тамамлау
мемкинлегенэ китерган контрольлек итре затныц брэн гаlvалларе (гамал кылмавы)
белэн байле равештэ, инспектор сабаплэрен кYрсатеп, кYчмэ тикшерY уздыру
момкинлеге булмау ryрында акг т6зи haм контрольда тотылучы затка тартипта
контроль чаралар уткэрY ма[4кинлеге ryрында хабар ито,,248-ФЗ номерлы Федераль
законныц 21 статьясьlндагы 4 haМ 5 олешларендэ каралган.
Бу очракrа инспектор кYчмэ тикцjерYне Yrкарrанчега кадэр, элеге чор кысаларында
контроль гамаллар кылырга хокуклы5,11,14. Контрольлек иryче затлар булган индивидуаль эLлкуар, грах(данин

контроль органtа очракларда контроль чаралар yrкарганда булмау ryрында
магьлYмат бирерга хокуклы:
1) вакытлыча эшка сэлэтсезлек;

2) сумарны, хокук саклау органнарын, хэрби комиссариатларны чакыру
(хэбарнамэлэр, повесткалар) буенча килY зарурилыrы;
З) Россия Федерациясе Жинаять-процессуаль кодексы нигезенда контроль
чаралар уткарганда булу момкинлеген юкка чыгара торган чиклэY чараларын сайлау;
4) хезмат командировкасында булу.
Мэгьлумат кергэндэ контроль чаралар YrкерY тикшерY орtаны тарафыннан
индивидуаль э[чкуар hам гражiqанинныц элеге морахагатена сабап булtан хэлларне
бетерY очен киракле вакытка кYчерела.
5,12, КYчмэ тикшерY

5,12,1, КYчма тикцJерY контрольлек итYче затлар тарафыннан мэцбYри
талэпларнец Yгэлешен баялэY максатларында Yrкарела.
5,12,2, КYчма тикшерY оеUJманыц (аныц филиалларынын, Вэкиллекларенен,
аерым стру\тур булекчалэрнец) урнашкан (зцJчэнлек алып бару), грацданинныц
эL!чанлек алып бару урыны, контроль объекrыныц ypHau.ty урыны буенча уrкарелерго

мвмкин, tlJул ук вакытта контрольлек итчче зат белан хезматтэшлек иry рохс€т
ителми,

ЦитештерY объекrларында hэркем очен мемкин булган (чиклэнмэгэн затлар
даирэсендэ булу €чен ачык) цитештерY объектларында тикчJерY уздырылырга
м9мки н,
5.12,З, КYчмэ тик[!ерY контрольлек иryче затка магьлYмат бирмича Yткарелэ,
Бер объекгны (бер-берсенэ якын урнашкан бернича объектны) кччма тикчJерYне
уздыру вакыты, эгар контроль равешендаге Федераль законда башкача
билгелэнмэган булса,бер эш коненнэн да артмый.
5.,12.4, КYчмё тикшерY нэтицэларе буенча 5,1 пункгыныц 1 hэм 2 пункгчаларында
каралган карарлар кабул ителэ алмый,

Vl, Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларыныц карарларына, гамалларенэ
(гамал кылмауларына) t!икаять белдерY,

6,1, Алар фикеренчэ, муниципаль контрольне гамалга ашыру кысаларында
ryрыдан-туры бозылган контрольлек ипц]е затлар контроль органы цитакчесе
вазыйфаи затлар)ryбэндэrе
урынбасары haM инспекгорларныц (алга таба
карарларына судка кадэр шикаять бирерrs хокуклы.:
,1)
контроль чаралар YгкарY ryрында карарлар;

2)

-

ачыманrан бозуларны бетерY ryрында контроль чаралар

актлары,

кyрсатмалар;
3) контроль чаралар кысаларында вазыйфаи затларныц гамаллэре (гамэл
кылмау)6,2, Шикаять, 248-ФЗ номерлы Федераль законныц40 статьясындагы 1,1 алеUJенда
каралган очрактан тыш, дэчлат hэм муниципаль хезмэтлэрнец бердэм порталын hэм
(яки) региональ порталларын кулланып, контроль органга элекгрон равешта контроль
органга тапшырыла.
Грах(цанин

шикаятен тапчjырганда

ул гади электрон

имза яисэ квалификацияле
Шикаять биргэнда oeUJMa

элеfiрон имза белэн имзаланган булырга тиечJ,
тарафыннан ул кбчэйтелган квалификацияле злектрон имза белэн имзаланырга
тиеш.
Шикаятька куела торган материаллар, uJул исаптэн фото - hэм видеоматериаллар
контрольда тотучы зат тарафыннан элеfiрон рэвеLлта тапшырыла.
6,3, Контроль органныц карарына, анын вазыйфаи затларынын гамаллэрена
(rамэл кылмауларына) цJикаять тикшерy органы цитакчесе (цитэкчесе урынбасары)
тарафыннан карала.
6,4. Шикаять контрольда тоryчы зат Yз хокукларын бозу ryрында белэ яки белерга
тиечJ булган коннэн соц угыз календарь к€н эченда бирелергэ момкин.
Контроль органы кYрсэтмасенэ шикаять контрольлек иryче зат тарафыннан кYрсатмэ
алынганнан соц ун эш коне эченда бирелерга м€мкин,
6,5, шикаятЬ биру срогыныц нигезле сабэбе булган очракта, бу срок контрольда
тотучы зат угенечнамэсе буенча контрольлек иryче орган тарафыннан торгызылырга
момкин,

6,6. Контролируемое зат, подавшее UJикаять, карар кабул ителгэнче, шикаять

буенча ала чакыртырга аны. Шул ук вакытта tljикаятьне
цибарY рохсат ителми.

Lлул ук

нигезлар буенча кабат

6,7, Шикаятьта контроль органныц шикаять белдерелэ торган карарын угэYне

туtсатып тору ryрында Yгенечнама булырга момкин.
6,8, ТикUJерY органы х{итакчесе (житакче урынбасары) чJикаятьне теркагэннэн соц
ике эчJ кененнан дэ соцга калмыйча карар кабул итела:
1) контроль органныц шикаять бирела торган карарын YгаYне ryкrатып тору
ryрында;
2) контроль органныц шикаять бирела торган карарын YгэYне тукгатып торудан
баш тарту турында.
Кабул ителгэн карар турында мэгьлYмат LlJикаять бирган контрольлек итYче затка,
карар кабул ителгэннэн соц бер эш к€не эченда цибарела.
6.9. Шикаять Yз эченэ алырга тиеш:
1) вазь!йфаи затныц исеме, фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (булса), карары
hoM (яки) шикаять бирела торган гамэлларе (гамэл кылмавы) ;
2) гра)lданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (булса), яшэY урыны
(эLUчанлек алып бару урыны) турында белешмалар, яисэ оешма - контрольда тоryчы
затныц исеме, алеге оецJманыц урнашу урыны ryрында белешмэлар, йэ ыцJанычнамэ
буенча шикаять бирYче затныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме( булса),
uJикаятьне карау вакытында узара бэйлэнеuJне гамалга ашырырга телаган ысулы hэм
аныц буенча карар кабул итY очен киракле ысул;
3) контроль органныц UJикаять бирелэ торган карары haм (яки) анын вазыйфаи
затыныц гамэлларена (гамэл кылмавына) tttикаять биргэн контрольда тоryчы затныц
хокумарын бозуга китерэ яиса китерэ ала торган белеш[4алар;
4) тикшерY органы карары hэм (яиса) вазыйфаи затныц гамэлларе (гамал
кылмавы) нигезларе haм дэлилларе, Контрольдэ тоryчы зат тарафыннан аныц
долилларен раслый торган докуlvентлар (булганда), йэ аларныц кYчермэларе
тапшырылырга м€мкин;
5) шикаять бирrан контрольда тотучы затныц талапларе;
6) Россия Федерациясе ХокYмэте тарафыннан башкасы билгеланмагэн булса,
шикаять бирелэ торган контроль (кYзатчелек) чараларнын бердэм реестрында
контроль чарасынын исап номеры.
6.10. Шикаять чз эчена тиеш тYгел, Yз эчена нецензурные яки оскорбительные
выражения, янаулар тормыш, сэламатлегена hэм молкатена контроль органныц
вазыйфаи затларыныц яки аларныц гаила агьзаларыныц.
6,11, Шикаятьне бирY, (Бердам идентификация hэм аутентификация системасы ''
федераль дачлэт магьлyмат системасы ярдэменда, тиешле хокукны биргэн очраюта,
контрольдэ тоryчы затнын вэкалатле вэкиле тарафыннан гамэлга аluырылырга
мбмкин,
6,12, Контроль орган tликаять алынганнан соц биш зш кене эчендэ шикаятьне
караудан бачJ тарry ryрында Карар кабул ита:
1) щикаять элеге Ниrезлеманец 6,4 пункгында билгелонган tUикаять бирY
сроклары чыкканнан соц бирелде hэм шикаять бирY очен югалган срокны торгызу
турында yгенечнамадэ юк;
2) чJикаять биру очен югалган срокны торгызу ryрындагы Yтенечнамане
канаtатьландерYдан баUJ тарттылар;
З) шикаять буенча карар кабул ителгэнче, контрольдэ тотучы заттан, аны
бирrанчега кадэр LJJикаятьне кире алу ryрында гариза килде;
4) tликаятьтэ куелrан мась9лэлэр буенча суд карары бар;

5) элек контроль органга tлул ук контрольда тоryчы заттан шул ук нигезлар буенча
баtчка t1,1икаять бирелгэн иде;
6) Lчикаятьне контроль органнын вазыйфаи затларыныц, шулай ук аларныц гаила

эгьзаларыныц тормыtlJына, саламэтлегена haм милкена зыян китерY яиса кимсетY
белдерYлэре, янаулар Yз эчена алган,;
7) элеграк алеге контрольдэ тотылучы затныц шикаять белан кабат мерацагать
итy мемкинлеген юкка чыгара торган UJикаятьне карап тикшерудан баш тарту алынды
hэм яца дэлиллэр яисэ tlJартлар китерелми;
8) L]Jикаять тиешле органга тапшырылды;
9) Россия Федерациясе законнарында тикцерY органы карарларына tJJикаять
бирYнец суд тэртибе гена каралган.
6,13, Олеге Нигезломанец 6.12 пунlсындагы 3-8 пунKгчаларында кYрсэтел[эн
нигезлэр буенча шикаятьне караудан баш тарry судка кадар шикаять бирY натижэсе
булып тормый hэм контроль органы карарларына, вазыйфаи затларныц tамалларенэ
(гамэл кылмауларына) судтан [Uикаять бирY очен нигез була алмый,
6,14, Шикаятьне караганда контроль орган Россия Федерациясе Х9кYмэте
тарафыннан расланган контроль (кYзэтчелек) эtччанлегена судка кадар lJJикаять
бирYнец магьлYмати систепласын алып бару кагыйдалэре нигезенда контроль
(кYзэтчелек) эtJJчэнлегена карата судка кадэр шикаять бирунец мэгьлумати
системасын куллана,
6,15, Шикаять тикшерY органы житэкчесе (житакчесе урынбасары) тарафыннан
аны теркэгэннэн соц 20 эш к9не эчендэ каралырга тиеш.
6,]6, КYрсателган срок егерме эцJ к€ненэ озайтылырга момкин, ryбандаге

исключительных очракларда:
1) UJикаятьтэ кчрсателгэн факrлар буенча хезмот тик]JерYена чJикаять белдерела
торган вазыйфаи затка карата эш иry;
2) нигезле сабап аркасында (авыру, ял, командировка) аныц гамэллэренэ (гамал
кылмавына) шикаять бирелэ торган вазыйфаи затныц булмавы.
6.17. Контроль орrан контрольлек итYче заттан чJикаять биргэн, остэмэ магьлYмат
haM шикаять предметына караган доку[4ентлар соратып алырга хокуклы. Контрольда
тоryчы зат алеге мэгьлYматны hэм документларны соратып алу )t{ибарганнан соч биш
эш коне эчендэ тапtjJырырrа хокуклы,
Шикаятьне карау срогы дэвамында щикаять предметына керэ торган встэмэ
магьлYмат haM документлар тапLлыру турындагы запросны вэкалэтле орган
тарафыннан алынган мизгелгэ кадар, лэкин запрос цибарелгэннан соц биttl эш
к€неннан да артмаска тиеш,
Контрольда тоryчы заттан шикаять предметына караган остама мэгьлYмат haм
документлар алынмау шикаятьне караудан баtч тарry gчен нигез булыл тормый,
6,18, Шикаять бирган контрольда тоryчы заттан даYлат органнары, хирле Yзидара
органнары яки ул карамагындагы оеUJмалар карамагында булган мэп,луматны hэм
документларны соратып алу рохсат ителми,
Шикаятьне биргэн зат шикаять буенча йомгаклау карары кабул ителганче, Yз
телаге белан цикаять предметына караган естэма материаллар тапшырырга хокуклы.
6.19. Кабул ителган карарныц законлылыrын haм нигезлелеген раслау haм (яки)
кылынган гамалнец (гаfulэл кылмау) бурычы контроль органга йокланэ,
6,20, шикаятьне карау натихалэре буенча контроль органы цитакчесе (житэкчесе
урынбасары) тYбэндаге карарларныц берсен кабул итэ:
1 ) щикаятьне канэгатьлэндерми калдыра;

2) контроль органы карарын ryлысынча яиса елешча юкка чыгара;
3) контроль органы карарын ryлысынча юкка чыrара haм яца карар кабул итэ;
4) вазыйфаи затларныц гамалларен (гамал кылмауларын) законсыз дип таный
hэм асылда, шул исаптэн кирак булганда билгеле бер гамэллэр бачJкару ryрында
Карар Чыгара,
6,21, Кабул ителгэн карарныц нигезланеLrjе, аны WaY вакыты haм тартибе булган
контроль орган карары контрольлек итYче затнын шахси кабинетында дэYлат hэм
муниципаль хезматларнец бердэм порталында hэм (яки) даYлэт haм муниципаль
хезматлар кYрсаryнец региональ порталында аныц кабул ителгэннэн соц бер эцJ
коненнэн дэ соцга калмыйча урнаштырыла,

vll. Контроль

орган эшчанлеrенец нати){алелеген hэм нэтижалелеген бэялаY

7.1. Контроль органы эшчэнлегенец нэтижэлелеген haM натицалелеген баялэY
муниципаль цир контроле олкасенда муниципаль контрольнец нэтижалелеге haм
нэтижэлелеге кyрсаткечлэре системасы нигезендэ гамэлга ашырыла,
7,2, ЭцJчанлек нати)t{алелеге hэм натижалелеге кYрсэткечларе системасына керэ:
1) муниципаль контрольнец топ кYрсэткечларе hэм аларныц максатчан
кyрсэткечларе;
2) муниципаль цир контроленец индикатив кYрсаткечларе.
7,3, Муниципаль )(ир контроленен топ кYрсэткечлэре haм аларныц максатчан
кyрсэткечлэре, муниципаль жир контроленец индикатив кyрсаткечларе муниципаль
районныц вакиллекле органы карары белан раслана.
7,4. Контроль орган ел саен 248-Ф3 номерлы федераль закон белан билгеланган
талэпларне исапка алып, муниципаль цир контроленда азерлаyне гамэлга ашыра,
7,5, Муниципаль контрольнец теп кYрсэткечлэре hэм аларнын максатчан
кYрсэткечлэре, индикатив кYрсаткечлар алеге Ниrезломанец 4 нче кушымтасында
билгеланган,
7,6, Докладны эзерлэYне оештыру муниципаль цир контроле €лкэсендэ вэкалатле
органга йбклэнэ,

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Саба tu€hap жирлеге
чиклэрендэ муниципаль жир контроле
турындагы Нигезламага
1 нче кушымта

lvlуниципаль цир контролен гамалгэ аLлыру кысаларында контроль объектларын
куркынычлык категорияларена KepTY критерийлары

Урта риск категориясен€ кера:
а) каты KoHKYpeUJ калдыкларын кYмY hэм урнаштыру, зиратларны урнаштыру ачен
билгелэнган цир участоклары haM алар янэшэсендаге жир участомарь];
б) гараж hэпл (яки) торак тазелеше, шахси ярдамче хуцалык алып бару очен
билгеланган цир участоклары (йорт яны щир участоклары);
в) rомуми кулланылыtлтагы су объекгларыныц яр буе полосасы чикларенда
ypHatJJKaH яисэ янашасендэге цир киLлэрлеклэре,
2, Рехсэт ителгэн жир киLrJарлекларе уртача риск катеrориясенэ кера:
а) авыл хуцалыгы билгеланешендаге цирлар категориясена караган х(ирлэр haM
(яки) )t(ир кишэрлеклэре, урман фонды жирлэре, аеруча саклана торrан
территориялэр hэм объектлар жирларе, запас жирл€р белан чикгаш торак пунктлар
цирларе категориясенэ керэ,
б) санагать, энергетика, транспорт, элемта, радиотапшырулар, тепевидение,
информатика, космик эLJJч€нлекне тээмин итY ечен жирлар, оборона, иминлек haм
башка махсус билгелэнештоге цирлар категориясенэ керэ, автомобиль юллары,
тимер юллар, труба yгкаргеч транспорт, электр линияларе hэм авыл хр(алыгы
билгеланечJендэге )l(ирлар катеrориясена кера торган жирлар hэм (яки) жир
кишарлекл€ре белан чиктэш цирл€рдэн тыlIJ;
в) авыл хуцалыгы билгеланешендаге ){ирлар катеrориясенэ керэ haM торак пункт
жирларе категориясена караган жирлэр hэм (яки) цир кишарлекларе белэн чиктаLл.
3, ТYбан риск категориясенэ урта яки уртача рисх категориясенэ кертелмаган
барлык башка жир кишарлекJIаре керэ.
1.

;

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Саба шэhар цирлеге чикларендэ
муниципаль цир контроле ryрындагы
нигезлемэгэ
2 нче кушымта
Муниципаль цир контролен гамелгэ ашыру кысаларында тикшерелyче мецбyри
талепларне бозу рискы индикаторлары исемлеге
1. Цир кишэрлегенец контрольдэ тотылучы зат тарафыннан кулланыла торган
мэйданыныц цир кишарлегенэ хокук билгели торган бердэм дэyлэт кyчемсез милек
реестрында булган мэйданына туры килмове.
2. )t{ир кишарлеген контрольдэ тоryчы зат тарафыннан цир кишерлегеннан
файдалану максатыннан файдалану турында белешмэлор кyчемсез милекнец
Бердом дэyлат реестрында, щир кишэрлегенэ хокук билгели торган документларда
булган цир кишэрлегеннан факгrа файдалануныц ryры килмаве.
З.)t(ир киtlJарлеген биру вакытыннан алып еч елдан артык вакыт узса яки цир
кишарлеген арендалау килешyенда кyрсателган жир кишэрлеген yзлэштерy срогы
темамланса, о цир кишерлегендэ характерлы yзгерешлар кyзэтелм и (капиталь
тезелеш объекгы булмау, тезелеш эшларе алып бару heM х(ир кишэрлеrеннэн
файдалану буенча башка гамаллер hэм рехсат ителгэн файдалану hэм биру
lлартлары нигезендэ башка гамаллар булмау).
4, )t(ир киtларлеклэрен файдалану ечен нигез булып торган документларны
рэсм илештерyгэ мэщбури талаплэрне yгэмеy.

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Олы Кибаче авыл цирлеге чимэренда
муниципаль щир контроле ryрындагы
нигезламага
3нче кушымта

Тикrшеру органы KypcaтMace формасы

Контроль орган бланкы
(контрольлек итyче зат х{итэкчесе вазыйфасы кyрсатела)
(контрольда тоryчы затныцryлы исеме курсатела)

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме кyрсотелэ
(булганда) цитакчесе контролируемого зат)
(контрольлек итyче затныц урнашу урыны курсателе)

l(Aнун
(контрольдэ тотылучы затныц тулы исеме курсателэ)
ачыкланган мэцбyри талэпларне бозуларны бетеру ryрында
Нати>цэлар буенча

(тикшеру чарасыныц тере heM формасы нигезендэ кyрсателэ
тикшерy органы карары белэн ркарелган
(контроль органныц ryлы исеме курсэтела)

карата

чорында(_>
( контроль

курсателе)

(контрольдэ тоryчы затныц тулы исеме курсэтела)
20

20())

чараны угкарy турында тикшерy органы акrыныц исеме haM
реквизитлары

нигезенда мэlцбури талэпларне бозу очрамары ачыкланды
законнар:
(алеге моцбури талаплер билгелангэн струlfiур норматив хокукый акглар
беромлеклэрен кYрсатеп, мацбури талапларне бозу очраклары кучерела)

Бэян ителгэннар нигезенда, <Россия Федерациясендэ дэYлат контроле (кузэтчелеге)
heM муниципаль контроль турында>2020 елныц 31 июлендеге 248-ФЗ номерлы

Федераль законныц 90 статьясындагы 2 олешенец 1 пункгы нигезендэ
(контроль органныц тулы исеме курсотела)
боера:
1 Ачыкланган мэцбури талэпларне бозуларны вакытында бетерерга:
(
))
кадор

20_

2

(контроль органныц ryлы исеме курсэтела)
ачыкланган мажбyри талапларне бозуларны бетеру ryрында кyрсэтмэнец \.гэлеше
турында, мецбури талэплорне бозуларны бетеруне раслаучы документлар haM
белешмэлар кушып, вакытында ачыкланган бозуларны бетеру ryрында <_>
кадер циткерергэ.

20_

Олеге курсэтманец билгелэнгэн срокта yгалмаве Россия Федерациясе
законнарында билгелангон щаваплылыкка китерэ,
(контроль чаралар yrкарyга вэкалэтле
вазыйфаи затныц вазыйфасы, фамилиясе, исеме,
атасыныц исеме (булганда), имзасы)

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Олы Кибsче авыл щирлеге чикларендэ
муниципаль щир контроле ryрындагы
нигезламагэ
4нче кушымта

Муниципаль цир контроленец теп кyрсаткечларе hoM аларныц максатчан
кyрсаткечларе, индикатив кyрсаткечлэр

А

А.1

Муниципаль цир контроленец моhим натицэларена ирещy дарецасен
чаrылдыра торган н9тицэлелек кyрсэткечлэре
Хокук билгели торган
документлар нигезенде
файдаланыла торган цир
кишарлемаре олеше
(рехсот ителган
файдалану)

Кпр х
100Yо l
Кипн

кипн-билгеленеше
буенча файдаланыла
торган щир
кишарлеклэре саны
(шт

50% ким
тYгел

)

Кпр - тикшерелген

киtлэрлеклере
саны (u.tT.)

)l4ир

д,2

Тикшеру барышында
ачыкланган хокук бозулар
бетерелгэн юридик
затлар, шахси
эluмакарлор очен

Кун х
100%/ Кн

Щир кишарлешарен
арендалаган ечен
кергэн табыш
нэтицаларе
Кн-щир законнарын
бозу очрашары
ачыкланган цир
кишарлегеннан

файдаланучылар

са ны

50% ким
тYгел

Индикатив кyрсэткечлар
в1.

Параметрларны характерлауч ы индикатив кYрсэткечлар
yтк9релган чаралер

B,,l

,1

План

(рейд)

биремнэре
(кузатулор)рэле
ше

Врз

=

(рзф

РЗп)
х 100

/

Врз-план (рейд)
биремнаренец
(кyзеryлернец)yг
елеше %

100%

расланган
план (рейд)
биремнэре
(караулар)

100%

Контроль
органга
керган
хатлар heM
lликаятьлар

РЗф-ркарелган
план (рейд)
биремнэр саны
(карау) (б.)

Р3п-расланган
план (рейд)
биремнор саны
(карау) (бер.)
в.1,2

планнан тыш
тикшерY
нэтицэларе

Ввн =
(рф /
Рп) х
100

планнан тыш
тикшерY
натищэлере

Рф - планнан
тыш тикшерyлар
саны (бер.)
рп-планнан тыш
тикшерyлар
\rгкарy ечен
lryрсотмалар
саны (бер.)

в.,1

,з

в,1.4

Натицэлэр

Жх

буенча щикаять
бирелген
тикшерyлар
€леше

100 /

Ноти>цалар

Пнх

дорес ryгел дип
табылган
тикшерyлар
олеше

100 /

пф

пф

Ж-tчикаятьлэр
саны (бер.)

0%

Пф-ркарелгэн
тикшерyлэр саны

н-гамелдэ
ryгел дип
табылган
тикшерyлар саны
(бер )
П

0о/о

Пф-ркарелгэн
тикшерyлер саны

(Б)

в.1 .5

Милекче булмау

сабэпле

\rгкэрелмагон
планнан тыш
тикчJерYлэр
елеше h. б.

Пох
100 /

пф

Тикшеру
н9тижолэре
буенча,
тикшерелyче зат
булмау сэбэпле
yгкарелмогон
тикшерyлар

30%

(бер.)

Пф-ркарелган
тикшерyлар саны
(Б.)

в.1.6

в,1,7

в.1 .8

в,2.
в.2.1

планнан тыш
тикшерyлар
yтkapy ryрында
прокуратурага
килештерyго
циборелган
гаризаларныц
елеше (аларны
килештерyдэн
баш тарткан)

Кзо х
100 /
Кпз

Нэтиlцалар
буенча
материаллар
карарлар кабул
итY ечен
векалатле
органнарга
цибэрелган
тикшерyлэр
9леше

Кнм х
100 /
Квн

Yткарелган
профилакгик
чаралар саны

Кзо-килешудон
баш тарткан
гаризалар саны
(бер.)

10о/о

Кпз-килештеругэ
бирелгэн
гаризалар саны

Безга-вакалатле
органнарга
циберелген
материаллар
саны (бер.)

1000/о

квн-ачыкланган
тэртип бозулар
саны (бер.)

Шт.

Файда ланьlлrан хезмат ресурслары кyлемен характерлаучы
индикатив кyрсэткечлар
Штат
берамлеклэре
саны

кеше

в,2.2

Муниципаль
контроль органы
хезмэткарларена
контроль чаралар
йокламэсе

км/
Кр=

Нк

Км-контроль
чаралар саны
(бер,)
Кр-муниципаль
контроль органы
хезмэткарларе
саны (бер,)
Нк-1 хезматкарl-а
йоклэнеш (бер.)

