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Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы Советы
КАРАРЫ
Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
территориясендҽ муниципаль җир контроле турында
нигезлҽмҽне раслау хакында
Россия Федерациясе җир кодексы, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендҽ, «Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) һҽм
муниципаль контроль турында» 2020 елның 31 июлендҽге 248-ФЗ номерлы Федераль
законны гамҽлгҽ ашыру максатларында Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль
районы уставы белҽн Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы Советы
КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы территориясендҽ
муниципаль җир контроле турында нигезлҽмҽне, кушымта нигезендҽ расларга.
2. Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы Советының «Татарстан
Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы территориясендҽ җирлҽрдҽн файдалануга
муниципаль җир контроле турында нигезлҽмҽне раслау хакында» 2011 елның 25
февралендҽге 25 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.
3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга һҽм Чирмешҽн муниципаль районының
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга.
4. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ.
5. Карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы Чирмешҽн
муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе йөклҽргҽ.
Муниципаль район башлыгы урынбасары,
Совет Рҽисе урынбасары

Г.М. Җамалетдинов
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Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
Советының 30 сентябрендҽге
64 нче карарына
кушымта
Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы территориясендә муниципаль
җир контроле турында
НИГЕЗЛӘМӘ
1. Гомуми нигезләмәләр
Ҽлеге Нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы
территориясендҽ муниципаль җир контролен оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгели
(алга таба – муниципаль контроль).
1.2.
Муниципаль контроль предметы булып юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр,
гражданнар (алга таба - контрольдҽ тотылучы затлар) җир мөнҽсҽбҽтлҽре объектларына
карата мҽҗбүри җир законнары талҽплҽрен үтҽү тора, аларны бозган өчен законнарда
административ җаваплылык каралган (алга таба – мҽҗбүри талҽплҽр);
1.3.
Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда муниципаль контроль органының
вазыйфаи затлары «Дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) һҽм муниципаль контроль турында»
2020 елның 31 июлендҽге 248-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба – 248-ФЗ
номерлы Федераль закон) 29 статьясында билгелҽнгҽнхокукларга һҽм бурычларга ия.
1.4. Муниципаль контроль объектлары (алга таба – контроль объекты) булып тора:
җирдҽн файдалану өлкҽсендҽ контрольдҽ тотылучы затларның эшчҽнлеге,
гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары), алар кысаларында мҽҗбүри талҽплҽр үтҽлергҽ тиеш,
шул исҽптҽн эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыручы контрольдҽ тотучы затларга карата куела торган
талҽплҽр, гамҽллҽр (гамҽл кылмау);
контрольдҽ тотылучы затларның эшчҽнлеге, шул исҽптҽн мҽҗбүри талҽплҽр куела
торганэш һҽм хезмҽт күрсҽтүлҽренең нҽтиҗҽлҽре;
Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы территориясендҽ урнашкан
җир мөнҽсҽбҽтлҽре объектлары.
1.5. Контроль объектларын исҽпкҽ алу түбҽндҽгелҽрне булдыру юлы белҽн
башкарыла:
контроль чараларның бердҽм реестры;
судка кадҽр шикаять бирү мҽгълүмат системасы (дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
подсистемалары);
дҽүлҽт һҽм муниципаль мҽгълүмат системаларын ведомствоара мҽгълүмати
хезмҽттҽшлек юлы белҽн гамҽлгҽ ашыру.
Контроль орган тарафыннан, 248-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
2 өлеше һҽм 17 статьясындагы 5 өлеше нигезендҽ, мҽгълүмат системасын кулланып
контроль объектларын исҽпкҽ алу алып барыла.

1.1.
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1.6.
Муниципаль контрольне Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль
районы Башкарма комитеты (алга таба - Контроль орган) гамҽлгҽ ашыра.
Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру Татарстан Республикасы Чирмешҽн
муниципаль районының Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасына йөклҽнҽ.
1.7.
Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру эшчҽнлеге җитҽкчелеген Татарстан
Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе башкара.
1.8. Муниципаль контроль орган исеменнҽн муниципаль контрольне түбҽндҽге
вазыйфаи затлар башкарырга хокуклы:
1) Контроль органы җитҽкчесе;
2)
үз вазыйфаи бурычларына ҽлеге Нигезлҽмҽ, вазыйфаи регламент яисҽ
вазыйфаи инструкция нигезендҽ муниципаль контроль төре буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ
ашыру, шул исҽптҽн профилактик чаралар һҽм контроль чаралар үткҽрү керҽ торган
контроль органның вазыйфаи заты (алга таба - инспектор).
Контроль чараны уздыру турында кабул итүгҽ вҽкалҽтле Контроль органы вазыйфаи
затлары - Контроль органы җитҽкчесе(алга таба - Контроль органының вҽкалҽтле вазыйфаи
заты).
1.9.
Инспекторның хокуклары һҽм бурычлары.
1.9.1.
Инспектор бурычлы:
1)
Россия Федерациясе законнарын, контрольдҽ тотылучы затларның
хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ;
2)
мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны кисҽтү, ачыклау һҽм булдырмау буенча
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ бирелгҽн вҽкалҽтлҽрне үз вакытында һҽм тулы
күлҽмдҽ гамҽлгҽ ашырырга, күрсҽтмҽне мҽҗбүри үтҽү турындагы талҽп белҽн судка
мөрҽҗҽгать итү турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽгҽнче контроль органы карарларын үтҽүне
тҽэмин итү буенча чаралар күрергҽ, ҽгҽр мондый чара законнарда каралган булса,
контроль органы карарларын үтҽүне тҽэмин итү буенча чаралар күрергҽ;
3)
контроль чаралар үткҽрергҽ һҽм хезмҽт вазыйфаларын башкарганда һҽм
тиешле мҽгълүмат булганда гына, контроль-күзҽтчелек чараларының бердҽм реестрында
тиешле мҽгълүмат булганда, контроль чаралар үткҽрергҽ, ҽ контрольлек итүче затлар
белҽн үзара хезмҽт таныклыгын, федераль законнарда каралган башка документларны
күрсҽткҽндҽ генҽ мондый гамҽллҽр кылырга кирҽк.;
4)
тикшерү чараларын үткҽргҽндҽ дин тотучыларга, башка дини йолаларга һҽм
тантаналарга карата ихтирамсызлык күренешен, аларны үткҽрүгҽ комачауламаска, шулай ук
дини оешмаларның эчке билгелҽнешлҽрен бозмаска;
5)
контрольдҽ тотучы затларның, аларның вҽкиллҽренең, шулай ук контрольдҽ
тотылучы затларның, аларның вҽкиллҽренең ризалыгы белҽн контроль чаралар үткҽргҽндҽ
(контроль органнарның контрольлек итүче затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге талҽп ителми
торган контроль чараларыннан тыш) һҽм 248-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 3.3 пунктында каралган очракларда, тикшерү чаралары уздырганда (контроль
чаралар үткҽргҽндҽ) эшкуарларның хокукларын яклау буенча Татарстан Республикасы
Президенты
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каршындагы Вҽкалҽтле вҽкилнең яисҽ аның иҗтимагый вҽкиллҽрнең катнашуына
комачауламаска;
6)
контрольлек итүче затларга, аларның контроль чараларын уздырганда
катнашучы вҽкиллҽренҽ, муниципаль контроль предметына караган мҽгълүмат һҽм
документлар, шул исҽптҽн, ҽгҽр мондый килешү № 248-ФЗ Федераль законда каралган
булса, прокуратура органнары тарафыннан контроль чараны үткҽрүне килештерү турында
белешмҽлҽр бирергҽ;
7)
контрольдҽ тотылучы затларны, аларның вҽкиллҽрен тикшерү чаралары һҽм
контроль чаралар предметына караган контроль гамҽллҽр нҽтиҗҽлҽре белҽнтаныштыру;
8)
контрольдҽ тотылучы затларны, аларның вҽкиллҽрен ведомствоара
мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында алынган һҽм контроль чарасы предметына караган
мҽгълүмат һҽм (яки) документлар белҽн таныштыру;;
9)
ачыкланган бозулар фактлары буенча күрелҽ торган чараларны билгелҽгҽндҽ
ачыкланган бозулар авырлыгы, аларның закон белҽн саклана торган кыйммҽтлҽр өчен
потенциаль куркынычларының туры килүен исҽпкҽ алырга, шулай ук контрольдҽ тотылучы
затларның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, аларның мөлкҽтенҽ хокуксыз зыянны
(зыянны) нигезсез чиклҽүне булдырмаска;
10) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ шикаять
белдергҽндҽ үз гамҽллҽренең нигезле булуын расларга;
11) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн контроль чаралар үткҽрү һҽм
контроль гамҽллҽр кылу срокларын үтҽргҽ.;
12)
контрольдҽ тотылучы затлардан Россия Федерациясе законнарында
каралмаган яисҽ дҽүлҽт органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары карамагында булган
документлар һҽм башка белешмҽлҽр талҽп итмҽскҽ.
1.9.2.
Контроль чараларны үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ һҽм уздырыла торган
контроль гамҽллҽр күлҽмендҽ уздырганда инспектор түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
1)
хезмҽт таныклыгын күрсҽткҽч һҽм контроль чараны уздыру турында контроль
орган карары белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр нигезендҽ, федераль законнарда башкасы
каралмаган булса, җитештерү объектларына йөрергҽ (карарга) ;
2)
мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽүгҽ кагылышлы барлык документлар белҽн, шул
исҽптҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт, хезмҽт, коммерция яисҽ закон белҽн саклана торган
башка серне үз эченҽ алган документлар белҽн танышырга;
3)
контрольдҽ тотыла торган затлардан, шул исҽптҽн контроль оешмалары
җитҽкчелҽреннҽн һҽм башка хезмҽткҽрлҽреннҽн, контроль чаралар уздырганда ачыкланган
мҽҗбүри талҽплҽрне бозу фактлары буенча язма аңлатмалар бирүне, шулай ук күчермҽ
ясау, фото- һҽм видеога төшерү өчен документлар тапшыруны талҽп итҽргҽ;
4)
техник документация, белешмҽлҽрнең электрон базасы, контрольдҽ тотыла
торган затларның мҽгълүмат системалары белҽн предметка һҽм контроль чара күлҽменҽ
караган өлешендҽ танышырга;
контрольдҽ тотылучы зат тарафыннан контроль чаралар үткҽргҽндҽ соралган
документларны һҽм материалларны тапшырмау яки вакытында тапшырмау, вазыйфаи
затларны һҽм (яки) контрольдҽ тотучы зат хезмҽткҽрлҽрен сораштыру үткҽрү, бинага
керү мөмкинлеген чиклҽү, контроль чараны гамҽлгҽ ашыру буенча башка чараларга
комачаулау фактлары буенча актлар төзү;
6)
контрольлек итүче затларга мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны булдырмау һҽм
куркынычсызлыкны тҽэмин итү буенча күрсҽтмҽлҽр бирергҽ, контрольлек итүче затлар
тарафыннан ачыкланган мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны бетерү турында һҽм бозылган
талҽплҽрне торгызу турында карарлар кабул итҽргҽ;
7)
«Полиция турында» 07.02.2011 ел, № 3-ФЗ Федераль закон нигезендҽ,
инспекторга каршы тору яки куркыныч янаган очракларда полиция органнарына ярдҽм
сорап мөрҽҗҽгать итҽргҽ;

5)
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________________________________________1.( 248-ФЗ номерлы Федераль
законның 29 статьясы)
1.10. Муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мөнҽсҽбҽтлҽргҽ 248- ФЗ
номерлы федераль закон нигезлҽмҽлҽре кулланыла.
1.11.
Контроль органның вазыйфаи затлары һҽм башка вҽкалҽтле затлар
башкарган гамҽллҽр һҽм кабул ителҽ торган карарлар турында контрольлек (күзҽтчелек)
чараларының бердҽм реестрында күрсҽтелгҽн гамҽллҽр һҽм карарлар турында
мҽгълүматларны урнаштыру, шулай ук аларны дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль функциялҽрне башкару өчен файдаланыла торган мҽгълүмат
системаларының
мҽгълүмати-технологик
хезмҽттҽшлеген
тҽэмин
итҽ
торган
инфраструктура аша контрольдҽ тотучы затларга җиткерү юлы белҽн хҽл ителҽ, шул
исҽптҽн «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽр)» федераль
дҽүлҽт мҽгълүмат системасы аша (алга таба – дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталы) һҽм (яки) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең региональ порталы аша
да.
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II. Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда закон тарафыннан саклана торган
кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү рисклары белән идарә итү2

2.1. Муниципаль контроль муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда (алга таба зыян (зарар) китерү рискы белҽн идарҽ итү) закон тарафыннан саклана торган
кыйммҽтлҽргҽ зыян (зарар) китерү рисклары белҽн идарҽ итү нигезендҽ гамҽлгҽашырыла.
2.2.
Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда зыян (зыян) китерү куркынычы
белҽн идарҽ итү максатларында контроль объектлары зыян (зыян) китерү куркынычының
түбҽндҽге категориялҽренең берсенҽ кертелергҽ мөмкин (алга таба – риск категориясе): 3
- урта риск;
- уртача риск;
- түбҽн риск.
2.3.
Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру кысаларында контроль объектларын
риск категориясенҽ кертү критерийлары ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 нче кушымтасы белҽн
билгелҽнгҽн.
2.4. Контроль объектын куркынычның бер категориясенҽ кертү ел саен аның
характеристикаларын расланган риск критерийлары белҽн чагыштыру нигезендҽ контроль
органы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла, шул ук вакытта мҽҗбүри талҽплҽрне бозу
куркынычы индикаторы - контроль объекты параметрларыннан туры килү яисҽ кире кагу,
алар үзлҽре мҽҗбүри талҽплҽрне бозмый, лҽкин ихтимал югары дҽрҽҗҽдҽ мондый бозулар
һҽм закон тарафыннан саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зарар) китерү куркынычы
булуын раслый.
2.5. Зыян (зарар) китерү куркынычын бҽялҽү максатларында закон тарафыннан
саклана торган кыйммҽтлҽргҽ мҽҗбүри талҽплҽрне бозу куркынычы индикаторлары
билгелҽнҽ (ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 нче кушымтасы)
2.6. Мҽҗбүри талҽплҽрне бозу куркынычы индикаторлары мондый талҽплҽрне
бозмый, ҽмма, ихтимал зур булганлыктан, мондый хокук бозулар һҽм закон тарафыннан
1

Нигезләмәдә инспекторның контроль төрләре турында федераль законнарда, әлеге Нигезләмәдә каралган башка
гамәлләре билгеләнергә мөмкин (248-ФЗ номерлы Федераль законның 29 статьясындагы 2 өлешенең 8 пункты).
Нигезләмәдә контрольнең күрсәтелгән объектларына карата профилактик чаралар үткәргән инспекторлар
тарафыннан контроль чараларын үткәрүгә карата тыю билгеләнергә мөмкин (248-ФЗ номерлы Федераль законның 27
статьясындагы 3 өлеше).
2
Нигезләмәдә билгеләнгәнчә, муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда рисклар белән идарә итү һәм бәяләү
системасы, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган әлеге төр муниципаль контрольне оештыруга һәм
гамәлгә ашыруга карата гомуми таләпләр турында Федераль законда башкача билгеләнмәгән булса, кулланыла алмый. Бу
очракта планлы контроль чаралар һәм планнан тыш контроль чаралар Федераль законның 61 һәм 66 статьяларында
билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алып үткәрелә (Федераль законның 22 статьясындагы 7 өлеше).
3
Риск категорияләре исемлеге якынча һәм муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан, Федераль
законның 23 статьясын исәпкә алып, мөстәкыйль билгеләнә.
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саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зарар) китерү куркынычы булуын раслый.
2.7. Контроль объектының мҽҗбүри талҽплҽрне бозу индикаторларына туры
килүен ачыклау планнан тыш тикшерү чарасын үткҽрү өчен нигез булып тора. Тикшерү
чарасын үткҽрү һҽм үткҽрү турында карар Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль
районы Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан кабул ителҽ.
2.8. Контроль объекты муниципаль контроль органы тарафыннан аерым риск
категориясенҽ кертелмҽгҽн очракта, ул түбҽн риск категориясенҽ кертелгҽн дип санала.
2.9.
Контроль
орган
контроль
объектының
хҽвеф-хҽтҽр
категориясе
критерийларына туры килүе турында белешмҽлҽр кергҽн көннҽн алып биш эш көне эчендҽ
яисҽ риск критерийларын үзгҽртү турында контроль объекты хҽвеф-хҽтҽр категориясен
үзгҽртү турында карар кабул итҽ.
2.10.
Контроль орган риск категориясенең берсенҽ кертелгҽн җир кишҽрлеклҽре
исемлеген (алга таба - җир кишҽрлеклҽре исемлеклҽрен) алып бара.
2.11. Җир кишҽрлеклҽре исемлеклҽрендҽ түбҽндҽге мҽгълүмат бар:
а) җир кишҽрлегенең кадастр номеры яисҽ ул булмаганда җир кишҽрлеге урынының
адресы;
б) җир кишҽрлеге кертелгҽн риск категориясе;
в) җир кишҽрлеген хҽвеф-хҽтҽр категориясенҽ кертү турында карар реквизитлары.
2.12.
Риск (куркынычлык) категориялҽрен күрсҽтеп, җир кишҽрлеклҽре
исемлеклҽре контроль органның рҽсми сайтында урнаштырыла.
III.

Закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян(зарар) китерү
куркынычларын профилактикалау

3.1.
Закон тарафыннан саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зарар) китерү
куркынычларын кисҽтү түбҽндҽге төп максатларга ирешүгҽ юнҽлдерелгҽн:
1) барлык контрольдҽ тотучы затлар тарафыннан мҽҗбүри талҽплҽрне намус
белҽн үтҽүне стимуллаштыру;
2) мҽҗбүри талҽплҽрне бозуга һҽм (яки) закон тарафыннан саклана торган
кыйммҽтлҽргҽ зыян (зарар) китерүгҽ китерҽ торган шартларны, сҽбҽплҽрне һҽм
факторларны бетерү;
3) мҽҗбүри талҽплҽрне контрольдҽ тотучы затларга җиткерү өчен шартлар
тудыру, аларны үтҽү ысуллары турында мҽгълүматлылыкны арттыру.
Закон белҽн саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зыян) китерү куркынычын
профилактикалау ел саен раслана торган муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда закон
тарафыннан саклана торган кыйммҽтлҽргҽ (зыян) зыян
китерү куркынычын
профилактикалау программасы (алга таба - профилактика программасы) нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.3.
Профилактика программасында каралган профилактика чаралары контроль
орган тарафыннан уздыру өчен мҽҗбүри.
Контроль орган профилактика программасында каралмаган профилактик чаралар
үткҽрергҽ мөмкин.
Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда, контроль орган түбҽндҽге профилактик
чаралар4 төрлҽрен үткҽрҽ:
1)
мҽгълүмат җиткерү;
2)
консультациялҽү10;

3.2.

4

Профилактик чаралар исемлеге якынча һәм муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан, 248-ФЗ
номерлы Федераль законның 45 статьясын исәпкә алып, мөстәкыйль билгеләнә, шул ук вакытта мәгълүмат бирү һәм
консультация бирү мәҗбүри.
248-ФЗ номерлы Федераль законның 45 статьясындагы 1 өлешенең 2, 3, 6 һәм 7 пунктлары нигезендә контроль
орган, әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән профилактик чаралардан тыш, хокук куллану практикасын гомумиләштерү,
намуслылыкны стимуллаштыру, үз-үзеңне тикшерү һәм профилактик визит кебек профилактик чаралар үткәрергә мөмкин
дип билгеләнде (248-ФЗ номерлы Федераль законның 47, 48, 51 һәм 52 статьялары).
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3.4.

Мҽгълүмат бирү

3.4.1.
Контроль орган «Интернет» челтҽрендҽге рҽсми сайтында (алга таба рҽсми сайт), массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, контрольдҽ тотылучы затларның шҽхси
кабинетлары аша (алар булса) һҽм башка рҽвешлҽрдҽ белешмҽлҽр урнаштыру юлы белҽн
зарури талҽплҽрне үтҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча контрольдҽ тотыла торган һҽм башка
кызыксынучы затларга мҽгълүмат бирҽ.
3.4.2.
Контроль орган үзенең «Интернет» челтҽрендҽге рҽсми сайтында 248- ФЗ
номерлы Федераль законның 46 статьясындагы 3 өлешендҽ билгелҽнгҽн белешмҽлҽрне
урнаштырырга һҽм аларның актуаллеген тҽэмин итҽргҽ тиеш.
3.5.

Консультация бирү

Контрольлҽнүче затларны һҽм аларның вҽкиллҽрен консультациялҽү
муниципаль контрольне оештыруга һҽм гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча гамҽлгҽ
ашырыла:
1)
контроль чаралар уздыру тҽртибе;
2)
контроль чаралар уздыру ешлыгы;
3)
контроль чаралар нҽтиҗҽлҽре буенча карарлар кабул итү тҽртибе;
4)
Контроль орган карарларына шикаять белдерү тҽртибендҽ.
3.5.2.
Инспекторлар
контрольдҽ тотыла торган затларга һҽм аларның
вҽкиллҽренҽ консультациялҽр бирҽ:
1)
телефон аша, видео-конференц-элемтҽ аша, шҽхси кабул итүдҽ яисҽ
профилактик чара, контроль чара үткҽрү барышында телдҽн аңлатмалар рҽвешендҽ;
2)
контрольдҽ тотыла торган затларның һҽм аларның вҽкиллҽренең контроль
органы вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан имзаланган бертиплы мөрҽҗҽгатьлҽр (55 тҽн
артык бер типтагы мөрҽҗҽгатьлҽр) буенча язмача аңлатма бирүнең рҽсми сайтында
урнаштыру юлы белҽн.

3.5.1.

Һҽр мөрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул итүдҽ инспекторлар вакытны 10
минуттан да арттыра алмый.
Телефоннан сөйлҽшү вакыты 10 минуттан артмаска тиеш.
3.5.4.
Контроль орган контрольдҽ торучы затларга һҽм аларның вҽкиллҽренҽ
телдҽн консультация бирү мҽсьҽлҽлҽре буенча язма рҽвештҽ мҽгълүмат бирми.
3.5.5.
Контрольлҽнүче
затларны
һҽм
аларның
вҽкиллҽрен
язма
консультациялҽү түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча гамҽлгҽ ашырыла:
1)
контроль орган карарларына шикаять белдерү тҽртибе;
2)
_______________________________________________.6
3.5.6.
Контрольлҽнҽ
торган
зат
«Россия
Федерациясе
гражданнары
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 2006 елның 02 маендагы 59-ФЗ номерлы
Федераль законда билгелҽнгҽн срокларда язма җавап бирү турындагы гаризаны җибҽрергҽ
хокуклы.
3.5.7. Контроль орган үткҽрелгҽн консультациялҽрне исҽпкҽ ала.

3.5.3.

IV.

4.1.

5

Муниципаль

Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру
контроль

түбҽндҽге

планлаштырылган

һҽм

планнан

тыш

Тәкъдим ителгән срок, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы башка срок билгеләргә хокуклы.
Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан язмача консультация бирелә торган мәсьәләләр исемлеге
билгеләнә (248-ФЗ номерлы Федераль законның 50 статьясындагы 3 өлеше).
6
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контроль (күзҽтчелек) чараларын үткҽрүне оештыру юлы белҽн Контроль орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла:
документар тикшерү, күчмҽ тикшерү - контрольдҽ тотыла торган затлар белҽн үзара
тҽэсир итешкҽндҽ;
урында тикшерү - контрольдҽ тотылган затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлексез.
4.2. Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда тикшереп торучы затлар белҽн
үзара хезмҽттҽшлек итүдҽ түбҽндҽгелҽр була:
инспектор һҽм аның вҽкиле арасында очрашулар, телефон һҽм башка сөйлҽшүлҽр
(турыдан-туры хезмҽттҽшлек);
документлар, башка материаллар сорату;
контрольдҽ тотыла торган зат эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру урынында инспектор булу
(гомуми файдаланудагы җитештерү объектларында инспектор булу очракларыннан тыш).
4.3.
Контроль зат белҽн үзара тҽэсир итешкҽндҽ гамҽлгҽ ашырыла торган
контроль чаралар түбҽндҽге нигезлҽрдҽ Тикшерү органы тарафыннан үткҽрелҽ:
1) Контроль органында закон тарафыннан саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян
(зарар) китерелүе яисҽ зыян (зарар) китерү куркынычы турында белешмҽлҽрнең булуы йҽ
контрольдҽге объектның мҽҗбүри талҽплҽрне бозу куркынычы индикаторлары тарафыннан
расланган параметрларга туры килү-килмҽүне ачыклау яисҽ контроль объектының мондый
параметрлардан читлҽшүе;
2) контроль чаралар уздыру планына кертелгҽн контроль чараларны уздыру
сроклары җитү;
3)
Россия Федерациясе Президенты йөклҽмҽсе, Россия Федерациясе
Хөкүмҽтенең конкрет контрольдҽ тотыла торган затларга карата контроль чаралар уздыру
турындагы йөклҽмҽсе;
законнарның үтҽлешенҽ күзҽтчелек итү, кеше һҽм гражданның хокукларын һҽм
иреклҽрен прокуратура органнарына кергҽн материаллар һҽм мөрҽҗҽгатьлҽр буенча үтҽү
кысаларында контроль чара уздыру турында прокурор талҽбе;
5) Федераль законның 95 статьясындагы 1 өлешендҽ билгелҽнгҽн очракларда
ачыкланган мҽҗбүри талҽплҽрне бозуны бетерү турында контроль орган карарын үтҽү
срогы тҽмамлану.
Контроль чаралар, тикшереп тору органының вҽкалҽтле вазыйфаи затлары
биремнҽре нигезендҽ, контроль органның эш планнарындагы, шул исҽптҽн Федераль
законда билгелҽнгҽн очраклардагы биремнҽрне дҽ кертеп, инспекторлар тарафыннан
башкарыла.
4.4.
Контрольлҽнҽ торган затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлексез уздырыла торган
планлы һҽм планнан тыш контроль чаралар түбҽндҽге контроль гамҽллҽрне 8 башкаруга
җҽлеп ителҽ торган инспектор һҽм затлар тарафыннан башкарыла:
карау;
язма аңлатмалар алу;
документларны теркҽү.
4.5.
Контроль зат белҽн, шулай ук документар тикшерүне күздҽ тоткан контроль
чараны үткҽрү өчен 248-ФЗ номерлы Федераль законның 64 статьясындагы 1 өлешендҽ
каралган белешмҽлҽр күрсҽтелгҽн контроль органның вҽкалҽтле заты тарафыннан
имзаланган карары кабул ителҽ.
Мҽҗбүри талҽплҽрнең үтҽлешен күзҽтүне үткҽрүгҽ, күчмҽ тикшерүгҽ карата ҽлеге
Положение пунктының беренче абзацында каралган ҽлеге контроль чараны уздыру турында
карар кабул итү талҽп ителми.
4.6.
Контроль чаралар контроль чараны уздыру турында контроль орган
карарында күрсҽтелгҽн инспекторлар тарафыннан үткҽрелҽ.

4)

7

Контроль чаралар исемлеге якынча һәм муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан, Федераль
законның 56 статьясын исәпкә алып, мөстәкыйль билгеләнә.
8
Контроль гамәлләр исемлеге якынча һәм муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан, 248-ФЗ
номерлы Федераль законның 65 статьясын исәпкә алып, мөстәкыйль билгеләнә.
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Кирҽк булса, Контроль орган контроль чаралар үткҽрүгҽ җҽлеп итҽ, билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ аттестованный экспертлар, эксперт оешмалары һҽм контроль чаралар үткҽрүгҽ
җҽлеп ителҽ торган экспертлар, эксперт оешмалары.
4.7. Контрольлҽнүче зат белҽн үзара хезмҽттҽшлекне күздҽ тоткан контроль
чараны уздыру тҽмамлангач, инспектор Россия Икътисадый үсеш министрлыгының
«Контроль (күзҽтчелек) органы тарафыннан файдаланыла торган документларның типовой
рҽвешлҽре турында» 2021 елның 31 мартындагы 151 номерлы боерыгы белҽн расланган
рҽвештҽ контроль чара акты (алга таба шулай ук - акт) төзи.
Мондый чараны уздыру нҽтиҗҽлҽре буенча мҽҗбүри талҽплҽрне бозу ачыкланган
очракта, актта нҽкъ менҽ нинди мҽҗбүри талҽп бозылган, нинди норматив хокукый акт һҽм
аның структур берҽмлеге билгелҽнгҽн, дип күрсҽтелҽ.
Ачыкланган хокук бозу бетерелгҽн очракта, контрольдҽ тотылган зат белҽн үзара
хезмҽттҽшлекне күздҽ тоткан контроль чараны уздыру тҽмамланганчыга кадҽр, актта аны
бетерү факты күрсҽтелҽ.
4.8. Мҽҗбүри талҽплҽрне бозуның дҽлиллҽре булган документлар, башка
материаллар актка теркҽлҽ.
Контроль чараны үткҽргҽндҽ тутырылган тикшерү кҽгазьлҽре актка беркетелергҽ
тиеш.
Актны рҽсмилҽштерү Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан
билгелҽнмҽгҽн очракта, мондый чараны уздыру тҽмамланган көнне контроль чара
уздыру урыны буенча башкарыла.
4.10. Дҽүлҽт, коммерция, хезмҽт, башка серне тҽшкил итүче мҽгълүматны үз эченҽ
алган контроль чара нҽтиҗҽлҽре Россия Федерациясе законнарында каралган талҽплҽрне
үтҽп рҽсмилҽштерелҽ.
4.11.
Контроль (күзҽтчелек) чарасы актында бҽян ителгҽн фактлар һҽм нҽтиҗҽлҽр
белҽн килешмҽгҽн очракта, контрольдҽ тотыла торган зат шикаятьне ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5
бүлегендҽ каралган тҽртиптҽ җибҽрергҽ хокуклы.

4.9.

V. Контроль чаралар нәтиҗәләре буенча кабул ителә торган контроль
чараларһәм карарлар нәтиҗәләре

5.1.
Контроль орган контрольдҽ тотыла торган зат тарафыннан Россия
Федерациясе законнарында каралган вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ зарури талҽплҽр үтҽлгҽндҽ
ачыкланган очракта түбҽндҽгелҽрне үтҽргҽ тиеш:
1)
контрольдҽ тотыла торган затка, аларны бетерүнең тиешле срокларын
күрсҽтеп, мҽҗбүри талҽплҽрне ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽ (алга таба
- күрсҽтмҽ), ҽмма алты айдан артык булмаган (документар тикшерү уздырганда күрсҽтмҽ
контроль астындагы затка документар тикшерү тҽмамланганнан соң биш эш көненнҽн дҽ
соңга калмыйча һҽм (яисҽ) закон белҽн саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зыян) китерүне
булдырмау чараларын, шулай ук федераль законда контроль рҽвеше каралган башка
чараларны үткҽрү турында күрсҽтмҽ бирергҽ;
2) муниципаль контроль объектларын эксплуатациялҽүне тыю турындагы һҽм
гражданнар, оешмалар белешмҽлҽренҽ законда саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зыян)
китерү куркынычы һҽм, ҽгҽр контроль чара уздырганда гражданның, алар җитештерҽ торган
һҽм (яисҽ) гамҽлгҽ ашыра торган объектка ия һҽм (яисҽ) файдаланыла торган оешмалар
эшчҽнлеге законда саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зыян) китерү куркынычы һҽм аны
булдырмау ысуллары турындагы мҽгълүматның һҽркем файдалана алырлык телҽсҽ нинди
ысулы белҽн судка җиткерү турындагы талҽбе белҽн мөрҽҗҽгать иткҽнчегҽ кадҽр
кичекмҽстҽн Россия Федерациясе законнарында каралган чаралар күрергҽ;
3)
контроль чара барышында җинаять билгелҽре ачыкланганда яисҽ
административ хокук бозу ачыкланганда тиешле мҽгълүматны үз компетенциясе нигезендҽ
дҽүлҽт органына җибҽрергҽ яисҽ тиешле вҽкалҽтлҽр булганда гаепле затларны законда
билгелҽнгҽн җаваплылыкка җҽлеп итү чараларын күрергҽ;
4) мҽҗбүри талҽплҽрне ачыкланган бозуларны бетерүне, мҽҗбүри талҽплҽрне
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бозуларны кисҽтүне, закон тарафыннан саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян (зарар)
китерергҽ мөмкин булган зыянны булдырмый калуны тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыру
чараларын, күрсҽтмҽне мҽҗбүри үтҽүне талҽп итеп судка мөрҽҗҽгать иткҽнчегҽ кадҽр,
күрсҽтмҽне мҽҗбүри үтҽүне тҽэмин итү буенча билгелҽнгҽн вакытта, ҽгҽр мондый чара
законнарда каралган булса;
5) мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽү, закон тарафыннан саклана торган кыйммҽтлҽргҽ
зыян (зарар) китерү куркынычын профилактикалауга юнҽлдерелгҽн башка чаралар уздыру
буенча тҽкъдимнҽр бирү турындагы мҽсьҽлҽне карарга.
Күрсҽтмҽ ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ 3 нче кушымта нигезендҽге рҽвеш буенча
рҽсмилҽштерелҽ.
5.3. Контрольлҽнҽ торган зат күрсҽтмҽне үтҽү срогы чыкканчы ук, мҽҗбүри
талҽплҽрне ачыкланган бозуларны бетерүне раслый торган документлар һҽм белешмҽлҽр
кушып, күрсҽтмҽнең үтҽлеше турында контроль органга хҽбҽр итҽ.
5.4. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5.1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ кабул ителгҽн
контроль астындагы затның карарын үтҽү срогы тҽмамлангач яисҽ контрольдҽ торучы зат
күрсҽтелгҽн карар белҽн күрсҽтелгҽн карар билгелҽнгҽн документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшырганчы тапшырганда, контроль орган карарның үтҽлешен тапшырылган документлар
һҽм алынган мҽгълүмат нигезендҽ бҽяли.
5.5. Контроль орган күрсҽтмҽне контрольдҽ тоткан очракта, контроль орган
күрсҽтмҽнең үтҽлеше турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ.
5.6.
Күрсҽтелгҽн документлар һҽм контроль астындагы зат тарафыннан
белешмҽлҽр тапшырылмаган яисҽ алар нигезендҽ карар үтҽлеше турында нҽтиҗҽ ясау
мөмкин булмаган очракта, Контроль орган күрсҽтелгҽн карарның үтҽлешен документар
тикшерү9 үткҽрү юлы белҽн бҽяли.
Күчмҽ тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча кабул ителгҽн карарның үтҽлешен бҽялҽү
уздырылган очракта, урынга барып тикшерү уздыру рөхсҽт ителҽ.
5.7.
Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5.6 пунктында каралган контроль чараны үткҽрү
йомгаклары буенча Контроль орган карарның үтҽлмҽве яисҽ тиешенчҽ үтҽлмҽвеачыкланган
очракта, ул, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5.1 пунктындагы 1 пунктчасында каралган карарны кабат
контрольдҽ торучы затка тапшыра, аны үтҽүнең яңа срокларын күрсҽтҽ.
Күрсҽтмҽне үтҽмҽгҽндҽ, Контроль орган, ҽгҽр мондый чара законнарда каралган
булса, күрсҽтмҽне мҽҗбүри үтҽү турындагы талҽп белҽн судка мөрҽҗҽгать иткҽнчегҽ кадҽр
аның үтҽлешен тҽэмин итү чараларын күрҽ.

5.2.

5.8.

Планлы контроль чаралары10

5.8.1. Планлы контроль чаралар чираттагы календарь елына Контроль орган
тарафыннан төзелҽ торган һҽм прокуратура органнары белҽн килештерелергҽ тиешле
планлы тикшерү чаралары планы нигезендҽ үткҽрелҽ(алга таба – еллык чаралар планы).
5.8.2. Рискның аерым категориялҽренҽ кертелгҽн контроль объектларына карата
планлы тикшерү чаралары үткҽрү төрлҽре, вакыт-вакыт зыян (зарар) китерү куркынычы
белҽн билгелҽнҽ.
5.8.3.
Контроль орган планлы тикшерү чараларының13 түбҽндҽге төрлҽрен
үткҽрергҽ мөмкин:
документар тикшерү;
күчмҽ тикшерү.
9

248-ФЗ номерлы Федераль законның 95 статьясындагы 1 өлеше нигезендә әлеге Нигезләмәнең 4.2.1 пунктындагы 1
пунктчасы нигезендә кабул ителгән карарның үтәлешен бәяләү 248 - ФЗ номерлы Федераль законның 56 статьясындагы 2
өлешенең 1-6 пунктларында каралган башка контроль чаралар уздыру юлы белән гамәлгә ашырылырга мөмкин. Бу очракта
күрсәтелгән контроль чаралар әлеге Нигезләмәдә каралырга тиеш.
10

Нигезләмәдә контроль төренең планлы тикшерү чаралары үткәрмичә гамәлгә ашырылуы билгеләнергә мөмкин
(248-ФЗ номерлы Федераль законның 61 статьясындагы 2 өлеше).
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Урта риск категориясенҽ керҽ торган объектларга карата түбҽндҽге чаралар үткҽрелҽ:
____ .
Уртача риск категориясенҽ керҽ торган объектларга карата түбҽндҽге чаралар
үткҽрелҽ: _______________.17
5.8.4. 12Урта риск категориясенҽ кертелгҽн контроль объектларына карата планлы
тикшерү чараларын үткҽрү вакыты – 3 елга бер тапкыр.
11

Уртача риск категориясенҽ кертелгҽн контроль объектларына карата планлы тикшерү
чараларын үткҽрү вакыты-5 елга бер тапкыр.
Түбҽн риск категориясенҽ кертелгҽн контроль объектына карата планлы контроль
чаралары үткҽрелми.

5.9.

Планнан тыш контроль чаралар

5.9.1.
Планнан тыш контроль чаралар документар һҽм күчмҽ тикшерүлҽр, күчмҽ
тикшерү рҽвешендҽ үткҽрелҽ. 13
5.9.2.
Планнан тыш тикшерү чарасын үткҽрү турындагы карар мҽҗбүри
талҽплҽрне бозу куркынычы индикаторларын исҽпкҽ алып кабул ителҽ.
5.9.3.
Планнан тыш контроль чаралар, үзара бҽйлҽнешсез планнан тыш тикшерү
чараларыннан тыш, 248-ФЗ номерлы Федераль законның 57 статьясындагы1 өлешенең 1, 35 пунктларында каралган нигезлҽр буенча үткҽрелҽ.
5.9.4.
Планнан тыш тикшерү чарасы прокуратура органнары белҽн
килештерелгҽннҽн соң гына үткҽрелергҽ мөмкин булса, ҽлеге чара мондый
килешүдҽн соң үткҽрелҽ.
5.10. Документар тикшерү
5.10.1.
Документар тикшерү дигҽндҽ контроль органының урнашу урыны буенча
үткҽрелҽ торган контроль чара аңлашыла, аның предметы-контрольдҽ тотылучы затларның
оештыру-хокукый
формасын,
хокукларын
һҽм
бурычларын
билгели
торган
документларындагы белешмҽлҽр, шулай ук аларның эшчҽнлеген тормышка ашырганда
кулланыла торган һҽм контроль (күзҽтчелек) органының мҽҗбүри талҽплҽрен һҽм
карарларын үтҽү белҽн бҽйле документлар.
5.10.2.
Контроль
органы
карамагында
булган
документларда
булган
белешмҽлҽрнең дөреслеге нигезле шик тудыра яки бу белешмҽлҽр контрольлек итүче зат
тарафыннан мҽҗбүри талҽплҽрнең үтҽлешен бҽялҽргҽ мөмкинлек бирми икҽн, контроль
орган контрольлек итүче зат адресына документар тикшерү барышында карап тикшерү өчен
кирҽкле башка документларны тапшыру талҽбен җибҽрҽ.
Ҽлеге талҽп алынганнан соң ун эш көне эчендҽ контрольлек итүче зат талҽплҽрдҽ
күрсҽтелгҽн документларны контроль органга җибҽрергҽ тиеш.
5.10.3. Документлар буенча тикшерү үткҽрү срогы ун эш көненнҽн артып китҽ
алмый.
Күрсҽтелгҽн срокта түбҽндҽге вакыттан чор кертелми:
1)
Контроль орган тарафыннан контрольдҽ тотыла торган затка талҽплҽр
документлар тикшерү барышында күрсҽтелгҽн документларны Контроль органга
тапшырганчы карау өчен кирҽкле документларны тапшыру;
2) контрольдҽ тотыла торган затка Контроль органы мҽгълүматын җибҽргҽн
мизгелдҽн түбҽндҽге чор:
11

Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан хәвеф-хәтәрнең һәр категориясе өчен контроль
объектларына карата, түбән риск категориясеннән тыш, планлы тикшерү чаралары төрләре билгеләнә (248-ФЗ номерлы
Федераль законның 3 статьясындагы 5 өлешенең 5 пункты, 25 статьясындагы 1 өлеше).
12
Нигезләмәдә билгеләнгәнчә, куркынычның билгеле бер категорияләренә кертелгән контроль объектларына карата
планлы тикшерү чараларын үткәрү ешлыгы, бер елдан, вакыт чорыннан тыш, бүтән кысаларда билгеләнә яисә билгеле бер
вакыйгалар башлану белән билгеләнә (федераль законның 25 статьясындагы 6 өлеше).

13

контрольдҽ тотыла торган документлардагы хаталарны һҽм (яисҽ) каршылыкларны
ачыклау турында;
тапшырылган
документлардагы
белешмҽлҽрнең,
контроль
органдагы
документлардагы һҽм (яисҽ) муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда алынган
документлардагы белешмҽлҽрнең туры килмҽве турында һҽм талҽплҽр күрсҽтелгҽн
аңлатмаларны Контроль органга тапшыру вакытына кадҽр язма рҽвештҽ язарга тиеш.
5.10.4. Документлар буенча тикшерү барышында кылына торган контроль гамҽллҽр
исемлеге: 13
1) документларны теркҽү;
2) язма аңлатмалар алу.
5.10.5.
Контроль чараны үткҽрү барышында инспектор контрольдҽ тотыла торган
затка кирҽкле һҽм (яисҽ) бҽялҽүне үткҽрү өчен ҽһҽмияткҽ ия булган документларны һҽм
(яисҽ) аларның күчермҽлҽрен, шул исҽптҽн фотога төшерү материалларын, аудио- һҽм
видеоязмаларны, мҽгълүмат базаларын, мҽгълүматлар банкларын, шулай ук мҽгълүмат
чыганакларын бирү турындагы талҽпне күрсҽтергҽ (җибҽрергҽ) хокуклы.
Контрольлҽнҽ торган зат документларны тапшыру турындагы талҽптҽ күрсҽтелгҽн
срокта теркҽлҽ торган документларны Контроль органына җибҽрҽ яисҽ үтенечнамҽ белҽн
кичекмҽстҽн язма рҽвештҽ инспекторга, тикшерелҽ торган зат тиешле документларны
тапшырырга мөмкин булган сҽбҽплҽрне һҽм срокны күрсҽтеп, документларны тапшыруның
мөмкин булмавы турында хҽбҽр итҽ.
Фотосурҽт
материалларыннан,
аудиоһҽм
видеоязмалардан,
мҽгълүмат
базаларыннан, мҽгълүматлар банкларыннан, шулай ук мҽгълүмат йөртүчелҽргҽ
документлар тикшерүен үткҽрү вакытына контроль чараларны башкару өчен кирҽкле
мҽгълүматны карау һҽм эзлҽү хокуклары булган логин һҽм пароль рҽвешендҽ бирелҽ.
5.10.6. Язма аңлатмалар инспектор тарафыннан контрольдҽ тотучы заттан яки
аның вҽкиленнҽн, шаһитлардан соратып алынырга мөмкин.
Күрсҽтелгҽн затлар инспекторга тикшерү тҽмамланганчы 2 10 эш көненнҽн дҽ соңга
калмыйча ирекле формада язмача аңлатмалар бирҽ.
Язма аңлатмалар ирекле формада язма документ төзү юлы белҽнрҽсмилҽштерелҽ.
Инспектор вазыйфаи затлар яки оешма хезмҽткҽрлҽре, контрольдҽ тотучы затлар,
аларның вҽкиллҽре, шаһитлар сүзлҽреннҽн язмача аңлатмалар төзергҽ хокуклы. Бу очракта
күрсҽтелгҽн затлар аңлатмалар белҽн танышалар, кирҽк булганда текстны
тулыландыралар, инспекторның аларның сүзлҽреннҽн дөрес язулары турында билге
ясыйлар һҽм аны төзү датасын һҽм урынын күрсҽтеп, документка имза куялар.
5.10.7. Актны рҽсмилҽштерү Контроль органның документар тикшерү узган көнне
урнашкан урыны буенча башкарыла.
5.10.8. Акт контрольлек итүче затка 248-ФЗ номерлы Федераль законның 21
статьясында каралган тҽртиптҽ документар тикшерү тҽмамланганнан соң биш эш көненнҽн
дҽ соңга калмыйча җибҽрелҽ.
5.10.9.
Планнан тыш документар тикшерү прокуратура органнары белҽн
килешмичҽ генҽ үткҽрелҽ.

5.11. Күчмҽ тикшерү14
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Контроль гамәлләр исемлеге якынча һәм муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан, 248-ФЗ
номерлы Федераль законның 72 статьясын исәпкә алып, мөстәкыйль билгеләнә.
248-ФЗ номерлы Федераль законның 72 статьясындагы 3 өлешенең 3 пунктлары нигезендә контроль орган, әлеге
Нигезләмәдә билгеләнгән контроль гамәлләрдән тыш, экспертиза кебек контроль гамәлгә ашыра ала дип билгеләнде
(248-ФЗ номерлы Федераль законның 248 статьясы).
14

Федераль законның 73 статьясындагы 4 һәм 9 өлешләре нигезендә Контроль рәвеше турындагы нигезләмәдә закон
тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян (зарар) китерүнең билгеле бер риск категориясенә кертелгән контроль
объектларына карата күчмә тикшерүләр үткәрү чикләүләре билгеләнергә мөмкин.
Контроль рәвеше турындагы нигезләмәдә закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян (зарар) китерүнең
билгеле бер риск категориясенә кертелгән контроль объектларына карата күчмә тикшерү үткәргәндә аерым контроль
(күзәтчелек) гамәлләрнең кыскартылган күләмендә башкарылуы каралырга мөмкин.
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5.11.1. Күчмҽ тикшерү контрольдҽ тотылучы затның (аның филиаллары,
вҽкиллеклҽре, аерымланган структур бүлекчҽлҽр) урнашу (эшчҽнлек алып бару) урыны
буенча үткҽрелҽ.
Күчмҽ тикшерү дистанцион багланышлар чараларын кулланып, шул исҽптҽн аудио яки видеоэлемтҽ ярдҽмендҽ үткҽрелергҽ мөмкин.
5.11.2. Күчмҽ тикшерү түбҽндҽгелҽр мөмкин булмаган очракта үткҽрелҽ:
1)
контроль органы карамагында булган яки ул соратып ала торган
документларда һҽм контрольдҽ тотучы затның аңлатмаларында булган белешмҽлҽрнең
тулылыгы һҽм дөреслеге белҽн танышырга;
2) контрольдҽ тотылучы затның һҽм (яки) аның карамагындагы һҽм (яки)
кулланылучы контроль объектларының ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5.11.1 пунктында күрсҽтелгҽн
урынга чыкмыйча гына эшчҽнлегенең, гамҽллҽренең (гамҽл кылмавының) һҽм контроль
чараларының башка төре кысаларында каралган кирҽкле контроль гамҽллҽр кылуның
мҽҗбүри талҽплҽргҽ туры килүен бҽялҽргҽ.
5.11.3. Планнан тыш күчмҽ тикшерү бары тик прокуратура органнары белҽн
килештереп, аны үткҽрү очракларыннан тыш, 57 статьясындагы 1 өлешенең 3-5 пунктлары
һҽм 248-ФЗ номерлы Федераль законның 66 статьясындагы 12 өлеше нигезендҽ
үткҽрелергҽ мөмкин.
5.11.4.
Контроль орган контрольлек итүче затка күчмҽ тикшерүне үткҽрү турында,
күчмҽ тикшерүне үткҽрү турындагы карарның күчермҽлҽрен контрольлек итүче затка җибҽрү
юлы белҽн, ул башланганчыга кадҽр егерме дүрт сҽгатьтҽн дҽ соңга калмыйча, хҽбҽр итҽ.
5.11.5.
Инспектор күчмҽ тикшерү уздырганда контрольлек итүче затка (аның
вҽкиленҽ) хезмҽт таныклыгын, күчмҽ тикшерү үткҽрү турындагы карарның күчермҽсен
күрсҽтҽ, шулай ук контроль чараларның Бердҽм реестрындагы хисап номерын хҽбҽр итҽ.
5.11.6. Күчмҽ тикшерүне үткҽрү вакыты ун эш көненнҽн дҽ артмый.
5.11.7. Күчмҽ тикшерү15 барышында рөхсҽт ителгҽн контроль гамҽллҽр
исемлеге:
1) карау;
2) документлар талҽп итү;
3) язма аңлатма алу;
4) инструменталь тикшерү.
5.11.8. Карау инспектор тарафыннан контрольдҽ тотучы зат һҽм (яки) аның вҽкиле
барында, видеоязма кулланып башкарыла.
Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча карау беркетмҽсе төзелҽ.
5.11.9.
Инструменталь
тикшерү
махсус
җиһазларда
эшлҽргҽ,
техник
приборлардан файдалануга рөхсҽт алган инспектор яки белгеч тарафыннан башкарыла.
Инструменталь тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча инспектор яки белгеч тарафыннан
инструменталь тикшерү беркетмҽсе төзелҽ, анда түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ:
- аны төзү датасы һҽм урыны;
- инспекторның яисҽ беркетмҽ төзегҽн белгечнең вазыйфасы, фамилиясе һҽм
инициаллары;
- контрольдҽ торучы зат турында мҽгълүмат;
махсус җиһазлар һҽм (яки) техник приборлар, инструменталь тикшерү
методикалары кулланыла торган тикшерү предметы;
инструменталь тикшерү нҽтиҗҽсе, инструменталь тикшерү үткҽргҽндҽ
контрольгҽ алынырга тиешле күрсҽткечлҽрнең нормалаштырыла торган мҽгънҽсе;
ҽлеге күрсҽткечлҽрнең билгелҽнгҽн нормаларга туры килүе турында нҽтиҗҽлҽр;
инструменталь тикшерү нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү өчен ҽһҽмияткҽ ия булган башка
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Контроль гамәлләр исемлеге якынча һәм муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан 248-ФЗ
номерлы Федераль законның 73 статьясын исәпкә алып мөстәкыйль билгеләнә.
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мҽгълүматлар.
Тиешле талҽплҽр бозылу ачыкланган очракта, инспектор, мҽҗбүри
талҽплҽрне бозуның дҽлиллҽрен теркҽп, фотосъемканы, аудио- һҽм видеоязманы,
дҽлиллҽрне теркҽүнең башка ысулларын кулланырга хокуклы.
Фотога төшерү ярдҽмендҽ мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларның дҽлиллҽрен теркҽү
мҽҗбүри талҽплҽрне бозуның ачыкланган һҽрберсенең кимендҽ ике сурҽте белҽн
уздырыла.
Фотога төшерү һҽм видеога яздыру мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларның дҽлиллҽрен
теркҽү өчен дҽүлҽт серен яклау турында Россия Федерациясе законнары талҽплҽрен
исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
5.11.11.
Тикшерелҽ торган зат тарафыннан теркҽлҽ торган документларны, язма
аңлатмаларны тапшыру ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5.10.5 һҽм 5.10.6 пунктларына туры китереп
башкарыла.
5.11.12. Күчмҽ тикшерү тҽмамланганнан соң, инспектор урынга чыгып тикшерү акты
төзи.
Фотога төшерү, аудио- һҽм видеога яздыру турында мҽгълүмат тикшерү актында
чагыла.
Дистанцион багланышлар чараларыннан, шул исҽптҽн аудио- яки видеоэлемтҽ аша
файдаланып, урынга чыгып тикшерү үткҽрелгҽн очракта, Нигезлҽмҽнең икенче пункты
абзацында билгелҽнгҽн нигезлҽмҽ кулланылмый.
5.11.13.
Күчмҽ тикшерүне үткҽрү, эшчҽнлек алып бару урыны буенча контрольлек
итүче зат булмау сҽбҽпле, яисҽ контрольлек итүче зат эшчҽнлегенең фактта
башкарылмавына бҽйле рҽвештҽ, яисҽ күчмҽ тикшерүне үткҽрү яисҽ тҽмамлау
мөмкинлегенҽ китергҽн контрольлек итүче затның бүтҽн гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) белҽн
бҽйле рҽвештҽ, инспектор сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, күчмҽ тикшерү уздыру мөмкинлеге булмау
турында акт төзи һҽм контрольдҽ тотылучы затка 248- ФЗ номерлы Федераль законның 21
статьясындагы 4 һҽм 5 өлешлҽрендҽ каралган тҽртиптҽ контроль чаралар үткҽрү
мөмкинлеге булмау турында хҽбҽр итҽ.
Бу очракта инспектор күчмҽ тикшерүне үткҽрүнең күрсҽтелгҽн чоры кысаларында
урынга чыгып тикшерү тҽмамланганчы телҽсҽ кайсы вакытта контроль гамҽллҽр кылырга
хокуклы.
5.11.14.
Контрольлек итүче затлар булган индивидуаль эшкуар, гражданин
контроль органга очракларда контроль чаралар үткҽргҽндҽ булмау турында мҽгълүмат
бирергҽ хокуклы:
1)
вакытлыча эшкҽ сҽлҽтсезлек;

5.11.10.

2)
судларны, хокук саклау органнарын, хҽрби комиссариатларны чакыру
(хҽбҽрнамҽлҽр, повесткалар) буенча килү зарурилыгы;
3)
Россия Федерациясе Җинаять-процессуаль кодексы нигезендҽ контроль
чаралар үткҽргҽндҽ булу мөмкинлеген юкка чыгара торган чиклҽү чараларын сайлау;
4)
эш сҽфҽрендҽ булу.
Мҽгълүмат кергҽндҽ контроль чаралар үткҽрү тикшерү органы тарафыннан
индивидуаль эшкуар һҽм гражданинның ҽлеге мөрҽҗҽгатенҽ сҽбҽп булган хҽллҽрне бетерү
өчен кирҽкле вакытка күчерелҽ.
5.12.

Урында тикшерү

Урында тикшерү контрольдҽ тотыла торган затлар тарафыннан мҽҗбүри
талҽплҽрнең үтҽлешен бҽялҽү максатларында уздырыла.
5.12.2.
Урында тикшерү оешманың (аның филиаллары, вҽкиллеклҽре,
аерымланган структур бүлекчҽлҽре) урнашкан (эшчҽнлек алып барган) урыны, граждан
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру урыны, контроль объектының урнашкан урыны буенча
үткҽрелергҽ мөмкин, шул ук вакытта контрольдҽ тотыла торган зат белҽн хезмҽттҽшлек итү
рөхсҽт ителми.
Күчмҽ тикшерү барышында һҽркем өчен мөмкин булган (чиклҽнмҽгҽн затларга бару

5.12.1.
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өчен ачылган) җитештерү объектларында тикшерү16 үткҽрелергҽ мөмкин
5.12.3. Урында тикшерү контрольдҽ тотыла торган затка мҽгълүмат бирмичҽ
уздырыла.
Бер объектны (бер-берсенҽ турыдан-туры якын урнашкан берничҽ объектны) күчмҽ
тикшерүне үткҽрү срогы, ҽгҽр федераль законда контроль рҽвеше турында башкасы
билгелҽнмҽгҽн булса, бер эш көненнҽн артып китҽ алмый.
5.12.4.
Урында тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5.1 пунктының 1
һҽм 2 пунктчаларында каралган карарлар кабул ителҽ алмый.
VI.
Муниципаль контроль органы вазыйфаи затларының
карарларына,гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять белдерү17
Алар фикеренчҽ, муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру кысаларында
хокуклары һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре турыдан-туры бозылган контрольлек итүче затлар
Контроль органы җитҽкчесе урынбасары һҽм инспекторларның түбҽндҽге карарларына
судка кадҽр шикаять бирергҽ хокуклы (алга таба шулай ук - вазыйфаи затлар):
1) контроль чаралар үткҽрү турында карарлар;
2) ачыкланган бозуларны бетерү турында контроль чаралар актлары,
күрсҽтмҽлҽр;
3) контроль чаралар кысаларында вазыйфаи затларның гамҽллҽре (гамҽлкылмау).

6.1.

6.2.
Шикаять, 248-ФЗ номерлы Федераль законның 40 статьясындагы 1.1
өлешендҽ каралган очрактан тыш, Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын
һҽм (яки) региональ порталларын кулланып, контроль органга электрон рҽвештҽ
тапшырыла.
Гражданин шикаятен тапшырганда ул гади электрон имза яисҽ квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган булырга тиеш. Шикаять биргҽндҽ оешма тарафыннан ул
көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланырга тиеш.
Шикаятькҽ куела торган материаллар, шул исҽптҽн фото - һҽм видеоматериаллар
контрольдҽ торучы зат тарафыннан электрон рҽвештҽ тапшырыла.
6.3. Контроль орган карарына, аның вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять Контроль органы18 җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) тарафыннан
карала.
6.4. Шикаять контрольдҽ тотыла торган зат үз хокукларын бозу турында белгҽн яки
белергҽ тиеш булган көннҽн алып утыз календарь көн эчендҽ бирелергҽ мөмкин.
Контроль орган күрсҽтмҽсенҽ шикаять контрольдҽ тотыла торган зат күрсҽтмҽ алган
вакыттан алып ун эш көне эчендҽ бирелергҽ мөмкин.
6.5.
Шикаять бирү срогын җитди сҽбҽп белҽн уздырган очракта, шикаять биргҽн
контрольдҽ торучы затның үтенечнамҽсе буенча ҽлеге срок контроль органы тарафыннан
торгызылырга мөмкин.
6.6. Шикаятьне биргҽн контрольдҽ тотыла торган зат шикаять буенча карар кабул
ителгҽнчегҽ кадҽр аны кире алырга мөмкин. Шул ук вакытта шикаятьнеңкабат юнҽлеше
шул ук нигезлҽр буенча рөхсҽт ителми.
6.7.
Шикаятьтҽ Контроль органының дҽгъвалана торган карарын үтҽүне туктатып
тору турындагы үтенечнамҽ булырга мөмкин.
6.8.
Контроль органы җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары) тарафыннан шикаятьне
теркҽгҽн көннҽн алып ике эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча карар кабул ителҽ:
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Нигезләмәдә 248-ФЗ номерлы Федераль законның 75 статьясында каралган башка контроль чаралар үткәрү
билгеләнергә мөмкин.
17
Нигезләмә белән, әгәр федераль законда Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган муниципаль
контрольнең әлеге төрен оештыруга һәм гамәлгә ашыруга карата гомуми таләпләр белән башкасы билгеләнмәгән булса,
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда шикаять бирүнең судка кадәр тәртибе кулланылмый дип билгеләнергә мөмкин
(Федераль законның 39 статьясындагы 4 өлеше).
18
Нигезләмә белән шикаятьләрне карау өчен, аның вазыйфаи затлары арасыннан контроль органда коллегиаль орган
(коллегиаль органнар) төзү каралырга мөмкин (248-ФЗ номерлы Федераль законның 40 статьясындагы 3 өлеше)
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Контроль органның дҽгъвалана торган карарын үтҽүне туктатып тору турында;
Контроль органның дҽгъвалана торган карарын үтҽүне туктатып торудан баш
тарту турында.
Кабул ителгҽн карар турында мҽгълүмат шикаять биргҽн контрольдҽ торучы затка
карар кабул ителгҽн вакыттан алып бер эш көне эчендҽ җибҽрелҽ.
6.9. Шикаятьтҽ түбҽндҽгелҽр булырга тиеш:
1) карарына һҽм (яки) гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирелҽ торган
вазыйфаи затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса);

1)
2)

2)
гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), яшҽү урыны
(эшчҽнлек алып бару урыны) турында белешмҽлҽр, яисҽ оешма - контрольдҽ тотучы затның
исеме, ҽлеге оешманың урнашу урыны турында белешмҽлҽр, яки ышанычнамҽ буенча
шикаять бирүче затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), шикаятьне карау
вакытында үзара бҽйлҽнешне гамҽлгҽ ашырырга телҽгҽн ысулы һҽм аның буенча карар
кабул итү өчен кирҽкле ысул;
3) Контроль органның һҽм (яисҽ) аның вазыйфаи затының шикаять белдерелҽ
торган карары турында белешмҽлҽр, алар шикаять биргҽн контрольдҽ торучы затның
хокукларын бозуга китергҽн яисҽ китерергҽ мөмкин;
4)
Тикшерү органы карары һҽм (яисҽ) вазыйфаи затның гамҽллҽре (гамҽл
кылмавы) нигезлҽре һҽм дҽлиллҽре. Контрольдҽ торучы зат тарафыннан аның дҽлиллҽрен
раслый торган документлар (булганда), яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мөмкин;
5) шикаять биргҽн контрольдҽ торучы затның талҽплҽре;
6) Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан башкасы билгелҽнмҽгҽн булса,
шикаять бирелҽ торган контроль (күзҽтчелек) чараларның бердҽм реестрында контроль
чарасының исҽп номеры.
4) контроль орган карары һҽм (яисҽ) вазыйфаи затның гамҽле (гамҽл кылмавы)
нигезендҽ контрольдҽ тотылмый торган затның нигезлҽре һҽм дҽлиллҽре. Контрольдҽ
булган зат тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый торган документлар (булган очракта) яисҽ
аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мөмкин;
5) шикаять биргҽн контрольдҽ торучы затның талҽплҽре;
6) контроль (күзҽтчелек) чараларының бердҽм реестрында контроль чараның
исҽпкҽ алу номеры, ҽгҽр Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан башкасы
билгелҽнмҽгҽн булса, аңа карата шикаять бирелҽ.
6.10. Шикаятьтҽ Контроль органы вазыйфаи затларының, шулай ук аларның гаилҽ
ҽгъзаларының тормышына, сҽламҽтлегенҽ һҽм мөлкҽтенҽ цензурасыз яисҽ мыскыллы
ҽйтелмҽлҽр, куркынычлар булмаска тиеш.
6.11. Шикаять бирү, «Бердҽм идентификация һҽм аутентификация системасы»
федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы ярдҽмендҽ, тиешле хокукны биргҽн очракта,
контрольдҽ торучы затның вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин.
6.12. Контроль орган шикаять алынганнан соң биш эш көне эчендҽ шикаятьне
караудан баш тарту турында карар кабул итҽ, ҽгҽр:
1)
шикаять ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6.4 пунктында билгелҽнгҽн шикаять бирү
сроклары тҽмамланганнан соң бирелҽ һҽм шикаять бирүгҽ җибҽрелгҽн срокны торгызу
турында үтенечнамҽне үз эченҽ алмый;
2)
шикаять бирүгҽ җибҽрелгҽн вакытны торгызу турындагы үтенечнамҽне
канҽгатьлҽндерүдҽн баш тартты;
3)
аны биргҽн контрольдҽ торучы заттан шикаять буенча карар кабул ителгҽнчегҽ
кадҽр шикаятьне кире алу турында гариза килде;
4) шикаятьтҽ куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча суд карары бар;
5) элек контроль органга шул ук контрольдҽ тотыла торган заттан шул ук
нигезлҽрдҽ башка шикаять бирелгҽн;
6)
шикаятьтҽ Контроль органы вазыйфаи затларының, шулай ук аларның гаилҽ
ҽгъзаларының тормышына, сҽламҽтлегенҽ һҽм мөлкҽтенҽ цензурасыз яисҽ мыскыллы
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ҽйтелмҽлҽр, куркынычлар бар;
7)
элек ҽлеге контрольдҽ тотыла торган затның шикаять белҽн кабат мөрҽҗҽгать
итү мөмкинлеген юкка чыгара торган шул ук предмет буенча шикаятьне караудан баш тартса
һҽм яңа дҽлиллҽр яисҽ хҽллҽр китерелмҽсҽ;
8) шикаять тиешле булмаган органга бирелгҽн;
9) Россия Федерациясе законнарында контроль орган карарларына шикаять
белдерү буенча суд тҽртибе генҽ каралган.
6.13.
Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6.12 пунктының 3-8 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн нигезлҽр
буенча шикаятьне караудан баш тарту судка кадҽр шикаять бирү нҽтиҗҽсе булып тормый
һҽм контроль орган карарларына, вазыйфаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата суд тарафыннан шикаять белдерү өчен нигез була алмый.
6.14. Шикаятьне караганда, Контроль орган Россия Федерациясе Хөкүмҽте
раслаган контроль (күзҽтчелек) эшчҽнлегенҽ судка кадҽр шикаять бирүнең мҽгълүмат
системасын алып бару кагыйдҽлҽре нигезендҽ контроль (күзҽтчелек) эшчҽнлегенҽ шикаять
бирүнең мҽгълүмат системасын куллана.
6.15. Шикаять контроль орган җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары) тарафыннан
теркҽлгҽннҽн соң 20 эш көне эчендҽ каралырга тиеш.
6.16.
Күрсҽтелгҽн срок егерме эш көненҽ озайтылырга мөмкин, түбҽндҽге аерым
очракларда:
1) шикаятьтҽ күрсҽтелгҽн фактлар буенча хезмҽт тикшерүенҽ шикаять бирелҽ
торган вазыйфаи затка карата гамҽллҽр (гамҽл кылмау) үткҽрү;
2)
дҽгъвалана торган вазыйфаи затның гамҽл кылуы (гамҽл кылмавы) булмавы,
нигезле сҽбҽп (авыру, отпуск, командировка) буенча.
6.17.
Контроль орган шикаять биргҽн контрольдҽ торучы заттан шикаять
предметына кагылышлы өстҽмҽ мҽгълүмат һҽм документлар соратырга хокуклы.
Контрольдҽ тотылучы зат сорату җибҽрелгҽн вакыттан алып биш эш көне эчендҽ
күрсҽтелгҽн мҽгълүматны һҽм документларны тапшырырга хокуклы.
Шикаятьне карау срогы темасы өстҽмҽ мҽгълүмат бирү турында гарызнамҽ һҽм
шикаять предметына караган документлар җибҽрелгҽннҽн алып аларны вҽкалҽтле орган
алган мизгелгҽ кадҽр, ҽмма сорау җибҽрелгҽн вакыттан алып биш эш көненҽ кадҽр
туктатып торыла.
Контрольдҽ торучы заттан өстҽмҽ мҽгълүмат һҽм шикаять предметына караган
документларны алу шикаятьне караудан баш тарту өчен нигез булып тормый.
6.18. Шикаятьне биргҽн контрольдҽ торучы заттан дҽүлҽт органнары, җирле
үзидарҽ органнары яки аларга буйсынучы оешмалар карамагында булган мҽгълүматны һҽм
документларны соратып алу рөхсҽт ителми.
Шикаять биргҽн зат шикаять буенча йомгаклау карары кабул ителгҽнчегҽ кадҽр үз
телҽге белҽн шикаять предметына караган өстҽмҽ материалларны тҽкъдим итҽргҽ хокуклы.
6.19. Кабул ителгҽн карарның законлылыгын һҽм нигезлелеген исбатлау һҽм
(яисҽ) кылынган гамҽлне (гамҽл кылмауны) исбатлау бурычы контроль органга йөклҽнҽ.
6.20. Шикаятьне карау йомгаклары буенча Контроль орган җитҽкчесе (җитҽкче
урынбасары) түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:
1) шикаятьне канҽгатьлҽнмичҽ калдыра;
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Контроль орган карарын тулысынча яисҽ өлешчҽ юкка чыгара;
Контроль орган карарын тулысынча юкка чыгара һҽм яңа карар кабул итҽ;
вазыйфаи затларның гамҽллҽрен (гамҽл кылмавын) законсыз дип таный һҽм
асылы буенча, шул исҽптҽн билгеле бер гамҽллҽр кирҽк булганда гамҽлгҽ ашыру турында
карар чыгара.
6.21. Кабул ителгҽн карарны нигезли торган Контроль орган карары аны үтҽү срогы
һҽм тҽртибе дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында һҽм (яисҽ)
региональ порталында контрольдҽ тотыла торган затның шҽхси кабинетында ул кабул
ителгҽн көннҽн алып бер эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча урнаштырыла.

2)
3)
4)

VII. Контроль орган эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү
Контроль орган эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген һҽм нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү
муниципаль җир контроле өлкҽсендҽ муниципаль контрольнең нҽтиҗҽлелеге һҽм
нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽре системасы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7.2. Эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге һҽм нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽре системасына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1)
муниципаль контрольнең төп күрсҽткечлҽре һҽм аларның максатчан
күрсҽткечлҽре;
2) муниципаль җир контроленең индикатив күрсҽткечлҽре.
7.3. Муниципаль җир контроленең төп күрсҽткечлҽре һҽм аларның максатчан
күрсҽткечлҽре, муниципаль җир контроленең индикатив күрсҽткечлҽре муниципаль
районның вҽкиллекле органы карары белҽн раслана.
7.4. Контроль орган ел саен 248-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн
талҽплҽрне исҽпкҽ алып, муниципаль җир контроленҽ ҽзерлҽнҽ.
7.5.
Муниципаль контрольнең төп күрсҽткечлҽре һҽм аларның максатчан
күрсҽткечлҽре, индикатив күрсҽткечлҽр ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ 4 нче кушымта белҽн
билгелҽнгҽн.
7.6.
Докладны ҽзерлҽүне оештыру Татарстан Республикасы Чирмешҽн
муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бүлегенҽ йөклҽнҽ.

7.1.

Районның мөлкҽт һҽм җир
мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе

И.В. Тайдакова
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Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
территориясендҽ муниципаль җир
контроле турында нигезлҽмҽгҽ
1 нче кушымта
Муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру кысаларында контроль объектларын
куркынычлык категорияләренә кертү критерийлары19
Урта риск категориясенҽ керҽ:
а) каты көнкүреш калдыкларын күмү һҽм урнаштыру, зиратларны урнаштыру өчен
билгелҽнгҽн җир участоклары һҽм янҽшҽдҽге җирлҽр, җир участоклары;
б) гараж, һҽм (яки) торак төзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару өчен
билгелҽнгҽн җир участоклары (йорт яны җир участоклары);
в) гомуми кулланылыштагы су объектларының яр буе полосасы чиклҽрендҽ
урнашкан яисҽ янҽшҽсендҽге җир кишҽрлеклҽре.
2.
Уртача риск категориясенҽ җир кишҽрлеклҽре белҽн түбҽндҽге рөхсҽт ителгҽн
куллану төрлҽре керҽ:
а) авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр категориясенҽ караган җирлҽр һҽм (яки)
җир кишҽрлеклҽре, урман фонды җирлҽре, аеруча саклана торган территориялҽр һҽм
объектлар җирлҽре, запас җирлҽр белҽн чиктҽш торак пунктлар җирлҽре категориясенҽ
керҽ;
б) сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение,
информатика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итү өчен җирлҽр, оборона, иминлек һҽм башка
махсус билгелҽнештҽге җирлҽр категориясенҽ, автомобиль юллары, тимер юллар, труба
үткҽргеч транспорт, электр линиялҽре һҽм авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр
категориясенҽ керҽ торган җирлҽр һҽм (яки) җир кишҽрлеклҽре белҽн чиктҽш җирлҽрдҽн
тыш җирлҽр керҽ;
в) авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр категориясенҽ һторак пункт җирлҽре
категориясенҽ караган җирлҽр һҽм (яки) җир кишҽрлеклҽре белҽн чиктҽш җирлҽр керҽ.
3.
Түбҽн риск категориясенҽ урта яки уртача хҽвеф-хҽтҽр категориясенҽ
кертелмҽгҽн башка җир кишҽрлеклҽре дҽ керҽ.

1.
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Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
территориясендҽ муниципаль җир
контроле турында нигезлҽмҽгҽ
2 нче кушымта
Муниципаль җир контролен20 гамәлгә ашыру кысаларында
тикшерелә торганмәҗбүри таләпләрне бозу куркынычы
индикаторлары исемлеге

1.
Белешмҽлҽре җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган Күчемсез милекнең
бердҽм дҽүлҽт реестрында булган җир кишҽрлеге мҽйданының контрольдҽ тотыла торган
зат тарафыннан файдаланыла торган җир кишҽрлегенең мҽйданы булмау.
2.
Тикшерелҽ торган зат тарафыннан белешмҽлҽре Күчемсез милек Бердҽм
дҽүлҽт реестрында булган җир кишҽрлегеннҽн файдалану максатыннан файдалануның
факттагы булмавы, җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документларда булуы.
3.
Җир кишҽрлеген озак вакытлы үзлҽштерү шарты белҽн, җир участогын
биргҽннҽн соң өч елдан артык вакыт узган булу, яки җир кишҽрлеген арендалау
килешүендҽ күрсҽтелгҽн
җир кишҽрлеген үзлҽштерү срогы тҽмамланмау, ҽ
җиркишҽрлегендҽ характерлы үзгҽрешлҽр күзҽтелми (капиталь төзелеш объекты,төзелеш
эшлҽре алып бару һҽм җир кишҽрлегеннҽн файдалану буенча рөхсҽтителгҽн файдалану
һҽм бирү шартлары нигезендҽ башка гамҽллҽр булмау)
4.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану өчен нигез булган документларны
рҽсмилҽштерүгҽ карата мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽмҽү.
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Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
территориясендҽ муниципаль җир
контроле турында нигезлҽмҽгҽ
3 нче кушымта
Тикшерү органы күрсәтмәсе формасы
Контроль орган бланкы
(контрольдҽ торучы зат

җитҽкчесе

вазыйфасы күрсҽтелҽ)
(контрольдҽ торучы затның

тулы исеме

күрсҽтелҽ)
(контрольлек итүче затның

фамилиясе,

исеме, атасының исеме

(булганда)

күрсҽтелҽ)
(контрольлек итүче затның

урнашу

урыны күрсҽтелҽ)
КҮРСҼТМҼ

_______________________________________________________________________________
_______________
(контрольдә тотыла торган затның тулы исеме юнәлеш килешендә күрсәтелә)
мҽҗбүри талҽплҽрне ачыкланган бозуларны бетерү турында
Нҽтиҗҽлҽр буенча _____________________________________________________________,
(Контроль орган карары нигезендә
тикшерү чарасының төре һәм формасы күрсәтелә)
үткҽрелгҽн _______________________________________________________________
(контроль органның тулы атамасы күрсәтелә)
_______________________________________________________________ карата
(контрольдә торучы затның тулы атамасы күрсәтелә)
«__» _________________ 20__ елдан «__» _________________ 20__ елга кадҽр чорда
түбҽндҽгелҽр
нигезендҽ
______________________________________________________________
(чараны үткәрү турында Тикшерү органы актының исеме һәм реквизитлары күрсәтелә)
________________ законнар мҽҗбүри талҽплҽрен бозу очраклары ачыкланды:
(мәҗбүри таләпләр билгеләнгән структур норматив хокукый актлар берәмлекләрен
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күрсәтеп, ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозу очракларысанап үтелә)
Бҽян ителгҽннҽр нигезендҽ, «Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) һҽм
муниципаль контроль турында» 2020 елның 31 июлендҽге 248-ФЗ номерлы Федераль
законның 90 статьясындагы 2 өлешенең 1 пунктына таянып
___________________________________________________________________________
(Тикшерү органының тулы исеме күрсәтелә)
боера:
1. Ачыкланган мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны «
»
20
ел вакытын
да кертеп бетерергҽ.
2.
(тикшерү органының тулы исеме күрсәтелә)
ачыкланган мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽне үтҽү турында,
мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны бетерүне раслаучы документлар һҽм белешмҽлҽр кушып
«_
»
20
ел вакытын да кертеп белдерергҽ.
Ҽлеге күрсҽтмҽнең билгелҽнгҽн срокта үтҽлмҽве Россия Федерациясе законнарында
билгелҽнгҽн җаваплылыкка китерҽ.
__________________
(контроль чаралар үткҽрүгҽ вҽкалҽтле
зат вазыйфасы)

_______________________

________________
__

(контроль чаралар үткҽрүгҽ вҽкалҽтле

(контроль чаралар үткҽрүгҽ вҽкалҽтле

вазыйфаи зат имзасы)

вазыйфаи затның фамилиясе, исеме,
атасының исеме (булганда))
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Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
территориясендҽ муниципаль җир
контроле турында нигезлҽмҽгҽ
4 нче кушымта
Муниципаль җир контроленең төп күрсәткечләре һәм аларның максатчан
күрсәткечләре, индикатив күрсәткечләр21
А
А.1.

А.2.

Муниципаль җир контроленең әһәмиятле нәтиҗәләренә ирешү дәрәҗәсен
чагылдыра торган нәтиҗәлелек күрсәткечләре
Хокук бирү документлары
Кпр x
Кипн - билгелҽнеше
50%тан да
нигезендҽфайдаланыла
100% /
буенча файдаланыла
ким түгел
торган җиркишҽрлеклҽре
Кипн
торган җир
өлеше (рөхсҽт ителгҽн
кишҽрлеклҽре саны
файдалану)
(данҽ.)

Тикшерү, рейд
тикшерүлҽре барышында
ачыкланган хокук
бозулар бетерелгҽн
юридик затлар, шҽхси
эшмҽкҽрлҽр өлеше

Кун х
100%/
Кн

Кпр - тикшерелгҽн
җир
кишҽрлеклҽре
саны (данҽ.)
Кун - җир
законнарын
бозуларны бетергҽн
җир
кишҽрлеклҽреннҽн
файдаланучылар
саны

50%тан да
ким түгел

Кн - җир законнарын
бозу ачыкланган
җир
кишҽрлеклҽреннҽн
файдаланучылар
саны

Индикатив күрсәткечләр
В1.

21

Үткәрелгән чараларның параметрларын характерлаучы индивидуаль
күрсәткечләр

Контроль төренең күрсәтелгән төп күрсәткечләре һәм аларның максатчан күрсәткечләре, индикатив
күрсәткечләр үрнәк характерга ия.
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В.1.
1.

План
(рейд)
биремнҽре
(күзҽтүлҽр)
үтҽлеше

Врз = Врз - план (рейд)
(РЗф биремнҽрен
/ РЗп) (карауларны) үтҽү %

100%

Расланган план
(рейд) биремнҽре
(караулар)

x 100
РЗф - планлы
(рейд) биремнҽре
(караулар) саны
(бер)
РЗп - расланган
план (рейд)
биремнҽре саны
(бер)
В.1.2. Планнан тыш
тикшерү
нҽтиҗҽлҽре

В.1.3. Нҽтиҗҽлҽр
буенча шикаять
бирелгҽн
тикшерүлҽр
өлеше
В.1.4. Нҽтиҗҽлҽр
дөрес түгел дип
табылган
тикшерүлҽр
өлеше

В.1.5. Милекче
булмау сҽбҽпле
үткҽрелмҽгҽн
планнан тыш
тикшерүлҽр
өлеше һ. б.
В.1.6. Килешү кире

Ввн
= (Рф
/ Рп)
x 100

Ввн - планнан тыш
тикшерүлҽрнең
башкарылуы
Рф - планнан тыш
үткҽрелгҽн
тикшерүлҽр саны
(бер.)
Рп - планнан тыш
тикшерүлҽр
уздыруга
күрсҽтмҽлҽр саны
(бер.)
Жx
Ж - шикаятьлҽр
100 / саны (бер.)
Пф
Пф - уздырылган
тикшерүлҽр саны

100%

Пн x Пн - гамҽлгҽ
100 / яраксыз дип
Пф
танылган
тикшерүлҽр саны
(бер.)
Пф - уздырылган
тикшерүлҽр саны
(бер.)
По x По - тикшерелүче
100 / зат булмау сҽбҽпле
Пф
уздырылмаган
тикшерүлҽр (бер.)
Пф - уздырылган
тикшерүлҽр саны
(бер.)
Кзо х Кзо - килештерүдҽн

0%

0%

30%

10%

Контроль органга
кергҽн хатлар
һҽм шикаятьлҽр
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кагылган
планнан тыш
тикшерүлҽр
уздыру
турында
прокуратурага
килештерүгҽ
юнҽлдерелгҽн
гаризалар
өлеше
В.1.7. Нҽтиҗҽлҽре
буенча
материаллар
кабул итү өчен
вҽкалҽтле
органнарга
җибҽрелгҽн
тикшерүлҽр
өлеше
В.1.8.

В.2.
В.2.1.

В.2.2.

100 / баш тарткан
Кпз
гаризалар саны
(бер.)
Кпз - килештерүгҽ
бирелгҽн гаризалар
саны

Кнм К нм - вҽкалҽтле
х 100
/ Квн

Үткҽрелгҽн
профилактик
чаралар саны

100%

органнарга
җибҽрелгҽн
материаллар саны
(бер.)
Квн - ачыкланган
хокук бозулар саны
(бер.)

данҽ.

Күләмне характерлаучы индивидуаль күрсәткечләр
файдаланылган хезмәт ресурслары
кеше.
Штат
берҽмлеклҽре
саны
Муниципаль
Км Км - контроль
контроль органы
/ Кр= чаралар саны
хезмҽткҽрлҽренҽ
Нк (берҽм.)
контроль
Кр - муниципаль
чараларны йөклҽү
контроль органы
хезмҽткҽрлҽре саны
(берҽм.)
Нк - 1 хезмҽткҽргҽ
йөклҽнеш (берҽм.)

Районның Мөлкҽт һҽм җир
мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе

И.В. Тайдакова

