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76-РС номер

КАРАР
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә төзекләндерү
өлкәсендә муниципаль контроль турындагы нигезләмәне раслау хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14
статьясындагы 1 өлешенең 19 пункты, «Россия Федерациясендә дәүләт контроле
(күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль турында» 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ
номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Уставы
нигезендә Лаеш муниципаль районы Советы карар чыгарды:
1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә төзекләндерү
өлкәсендә муниципаль контроль турында кушымтада бирелгән Нигезләмәне расларга.
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә, әмма 2022 елның 1
гыйнварыннан да иртәрәк түгел.
3. Әлеге карарны Интернет телекоммуникация челтәрендәге Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru. веб–
адресы буенча һәм интернет телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы
Муниципаль берәмлекләре Порталында урнаштырылган Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында- http://laishevo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Лаеш муниципаль районы башкарма
комитеты җитәкчесенең инфраструктур үсеш буенча урынбасары И.П. Шитовка
йөкләргә.
Башлык – муниципаль район
Советы Рәисе

И.Ф.Зарипов

Лаеш муниципаль районы Советының
2021 елның 25 октябрендәге
76-РС номерлы карарына
кушымта
Лаеш муниципаль районында төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль
турында нигезләмә
I. Бүлек Гомуми нигезләмәләр
1.
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 131-ФЗ
номерлы Закон), 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә дәүләт
контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль турында» Федераль закон (алга таба - 248ФЗ номерлы Закон), Лаеш муниципаль районы Уставы (алга таба - 248-ФЗ номерлы Закон)
нигезендә эшләнгән һәм төзекләндерү өлкәсендә норматив хокукый актларның үтәлешен
муниципаль контрольне оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен (алга таба - төзекләндерү
өлкәсендә муниципаль контроль, муниципаль контроль, муниципаль контроль, төзекләндерү
өлкәсендә муниципаль контроль, муниципаль контроль) билгели.
2.
Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда «Контроль
(күзәтчелек) органы тарафыннан файдаланыла торган документларның типовой формалары
турында» Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «2014 елның 31
мартындагы 151 номерлы боерыгы белән расланган документларның типовой формалары
файдаланыла.
3.
Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль предметы - гражданнар һәм
оешмалар тарафыннан Лаеш муниципаль районы территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен
(алга таба - Төзекләндерү кагыйдәләре) үтәү, шул исәптән социаль, инженерлык һәм
транспорт
инфраструктурасы
объектларыннан
һәм
күрсәтелүче
хезмәтләрдән
инвалидларның файдалана алуын тәэмин итү таләпләрен үтәү.
4.
Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль МКУ тарафыннан гамәлгә
ашырыла
«Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының административ техник инспекциясе
идарәсе» (алга таба - башкарма комитет, муниципаль контроль органы, контроль орган).
5.
Лаеш муниципаль районы муниципаль органы исеменнән әлеге Нигезләмәдә
каралган муниципаль контроль чаралары турыдан-туры «Лаеш муниципаль районы
башкарма комитетының административ техник инспекциясе идарәсе» муниципаль казна
учреждениесе вазыйфаи затлары тарафыннан гамәлгә ашырыла. Муниципаль контрольне
гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге Лаеш муниципаль районы башкарма
комитеты карары белән раслана.
6. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда контроль чаралар
уздыру турында карарлар кабул итүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар түбәндәгеләр була:
1) «Лаеш муниципаль районы башкарма комитетының административ техник инспекциясе
идарәсе» МКУ җитәкчесе;
7.
Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга бәйле
мөнәсәбәтләргә карата 248-ФЗ номерлы Законның нигезләмәләре кулланыла.
8.
2023 елның 31 декабренә кадәр документларны төзекләндерү өлкәсендә
муниципаль контрольне гамәлгә ашыру барышында муниципаль контроль органы
тарафыннан эшләр һәм кабул ителә торган карарлар турында муниципаль контроль органы
тарафыннан тикшереп торыла торган затларга мәгълүмат бирү, документлар һәм контрольдә

тотыла торган затлар белән белешмәләр алмашу кәгазь чыганакта гамәлгә ашырыла (248-ФЗ
номерлы Законның 98 статьясындагы 10 өлеше.
9.
Лаеш муниципаль районы чикләрендә урнашкан социаль-икътисадый үсеше
алдан билгеләнә торган территориядә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль
күрсәтелгән территория резидентларына карата «Россия Федерациясендә социальикътисадый үсеше алдан билгеләнә торган территорияләр турында» 2014 елның 29
декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль законда каралган үзенчәлекләр белән гамәлгә
ашырыла.».
II бүлек. Объектларның муниципаль контроле
Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль объектлары түбәндәгеләр:
1) мәҗбүри таләпләр үтәлергә тиешле гражданнарның һәм оешмаларның
эшчәнлеге, гамәлләре (гамәл кылмавы) һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) шул исәптән
гражданнарга һәм оешмаларга карата белдерелә торган таләпләр (гамәл кылмау);
2) мәҗбүри таләпләр куела торган гражданнар һәм оешмалар эшчәнлеге
нәтиҗәләре, шул исәптән продукция (товарлар), эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр;
3) мәҗбүри таләпләр куелган гражданнар һәм оешмалар биләгән һәм (яисә)
алардан файдаланган биналар, биналар, корылмалар, линия объектлары, территорияләрне,
шул исәптән су, җир һәм урман кишәрлекләрен, җиһазлар, предметлар, материаллар,
транспорт чаралары, табигать мохите компонентлары, табигать һәм табигать-антропоген
объектлар, гражданнар һәм оешмалар ия булган һәм (яисә) файдаланган башка объектлар,
гражданнар биләмәсендәге һәм (яисә) алардан файдаланмаган табигать мохите
компонентлары, табигый һәм табигый-антропоген объектлар (алга таба - җитештерү
объектлары).
11. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль объектларын исәпкә алу әлеге
нигезләмә нигезендә Лаеш муниципаль районы муниципаль контроле органы тарафыннан
гамәлгә ашырыла. Муниципаль контроль объектлары турындагы белешмәләрне исәпкә алу
максатларында җыйганда, эшкәрткәндә, анализлаганда һәм исәпкә алганда, муниципаль
контроль органы норматив хокукый актлар нигезендә аңа тапшырыла торган мәгълүматны
ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына торган мәгълүматны, шулай ук һәркем
файдалана алырлык мәгълүматны файдалана.
III бүлек. муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда закон тарафыннан
саклана торган кыйммәтләргә зыян китерү куркынычлары белән идарә итү

12. 248-ФЗ номерлы Законның 23 статьясы нигезендә төзекләндерү өлкәсендә
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә
зыян (зыян) китерү куркынычларын бәяләү һәм идарә итү системасы кулланыла:
13. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда муниципаль
контроль органы муниципаль контроль объектларын зыян (зыян) китерү куркынычының
түбәндәге категорияләренең берсенә (алга таба - хәвеф-хәтәр категориясенә) кертә:
- шактый риск
- уртача риск;
-түбән риск.
14.
Әлеге Нигезләмәнең 13 пунктында күрсәтелгән хәвеф-хәтәр категорияләренә
муниципаль контроль объектларын кертү критерийлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт: закон
белән саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү авырлыгы һәм закон тарафыннан
саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерергә мөмкин булган тискәре вакыйгалар

барлыкка килү ихтималы, шулай ук контрольдә тотыла торган затларның намуслылыгы.
- - сизелерлек хәвеф-хәтәр категориясе өчен - тикшереп торучы затны ике ел
дәвамында
төзекләндерү
өлкәсендә
административ
җаваплылыкны
Россия
Федерациясенең административ хокук бозулар турындагы законнарында каралган
очраклар булган очракта административ җаваплылыкка тарту факты булу;
- - Уртача хәвеф-хәтәр категориясе өчен - контрольдә тотыла торган затны ике ел
дәвамында административ җаваплылыкка тарту факты булу, Россия Федерациясенең
административ хокук бозулар турындагы законнарында каралган административ
җаваплылыкны киметкән очракта, төзекләндерүдә хокук бозулар өчен;
- - түбән хәвеф-хәтәр категориясе өчен - шактый зур һәм уртача хәвеф-хәтәр
категориясе өчен каралган шартлар булмау.
IV бүлек. "Контроль (күзәтчелек) чаралар уздырганда закон тарафыннан саклана
торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү куркынычын исәпкә алу
4.1. Планлаштырылган контроль (күзәтчелек) чаралары төрләре
Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль органы түбәндәге планлы контроль
(күзәтчелек) чараларының төрләрен үткәрә:
1)
күчмә тикшерү контрольдә торучы затлар тарафыннан муниципаль контроль
органының мәҗбүри таләпләрен һәм карарларын үтәүне бәяләү максатларында уздырыла.
Күчмә тикшерү контрольдә тотыла торган затның (аның филиалларының,
вәкиллекләренең, аерымланган структур бүлекчәләренең) йә контроль объектының
урнашкан (эшчәнлеген гамәлгә ашыру) урыны буенча уздырыла.
Күчмә тикшерү үткәрү срогы 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы Федераль
законның 73 статьясындагы 7 өлешендә билгеләнгән сроклардан арта алмый.
Күчмә тикшерү барышында түбәндәге контроль (күзәтчелек) гамәлләре
башкарылырга мөмкин: карау; сораштыру;
язма аңлатмалар алу; документларны теркәү; экспертиза.
Дистанцион хезмәттәшлек чараларын кулланып, шул исәптән аудио- яки
видеоэлемтә аша да үткәрелергә мөмкин..
Күчмә тикшерү нәтиҗәләре буенча тикшерү беркетмәсе, сораштыру беркетмәсе, язма
аңлатмалар, инструменталь тикшерү беркетмәсе, эксперт бәяләмәсе белән контроль
(күзәтчелек) гамәлләр уздыру нәтиҗәләре буенча төзелгән, тикшерү кәгазьләре (алар
кулланылган очракта) тутырылган контроль (күзәтчелек) чарасы акты, шулай ук мәҗбүри
таләпләрне бозуның дәлилләре булган документлар һәм башка материаллар төзелә.
Җинаять яисә административ хокук бозу билгеләре ачыкланган очракта тиешле
мәгълүматны үз компетенциясе нигезендә дәүләт органына җибәрергә яисә тиешле
вәкаләтләр булган очракта гаепле затларны законда билгеләнгән җаваплылыкка тарту
чараларын күрергә;
Мәҗбүри таләпләр бозылмаган очракта, муниципаль контроль органы тарафыннан
контроль (күзәтчелек) чараларының бердәм реестрына тиешле язма кертелә.
2) инспекция визиты
контрольдә торучы зат тарафыннан муниципаль контроль органының мәҗбүри
таләпләрен һәм карарларын үтәүне бәяләү максатларында уздырыла.
Инспекция визиты контрольдә тотыла торган зат (аның филиаллары, вәкиллекләре,
аерымланган структур бүлекчәләре) эшчәнлеген гамәлгә ашыру урыны буенча уздырыла.
инспекция визиты барышында болай булырга мөмкин:
тикшер; сораштыру;
язма аңлатмалар алу; инструменталь тикшеренү;
контрольдә тотыла торган затның урнашкан (эшчәнлек алып бару) урынында
булырга тиешле документларны теркәү.
Тикшерелә торган затка һәм җитештерү объекты милекчесенә алдан хәбәр итмичә,

срок бер эш көненнән артык була алмый. Дистанцион хезмәттәшлек чараларын кулланып,
шул исәптән аудио- яки видеоэлемтә аша да үткәрелергә мөмкин..
Планлы инспекция визиты йомгаклары буенча акт, тикшерү беркетмәсе,
сораштыру беркетмәсе, язма аңлатмалар, контроль (күзәтчелек) гамәлләрен уздыру
нәтиҗәләре буенча төзелгән инструменталь тикшерү беркетмәсе һәм башка документлар
белән төзелә.
248-ФЗ номерлы Законның 22 статьясындагы 7 өлеше һәм 61 статьясындагы 2
өлеше таләпләрен исәпкә алып, төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү
куркынычларын бәяләү һәм идарә итү системасы кулланылмый..
4.2. Закон белән саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү куркынычын
профилактикалау
15. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда
тикшереп торучы орган түбәндәге профилактик чараларны үткәрергә мөмкин:
1) мәгълүмат бирү;
2) консультацияләү.
16. Контрольләүче орган әлеге Нигезләмәнең 3 пунктында күрсәтелгән мәҗбүри
таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча тикшереп торучы затларга һәм башка кызыксынган
затларга мәгълүмат бирә.
Мәгълүмат бирү Лаеш муниципаль районының «Интернет» мәгълүмат телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (алга таба - рәсми сайт), массакүләм
мәгълүмат чараларында, дәүләт мәгълүмат системаларында контрольдә тотыла торган
затларның шәхси кабинетлары аша (алар булган очракта) һәм, 248-ФЗ номерлы Законның
46 статьясы таләпләрен исәпкә алып, башка рәвешләрдә урнаштырып гамәлгә ашырыла.
17. Консультирование, шул исәптән язмача, әлеге Нигезләмәнең 3 пунктында
күрсәтелгән мәҗбүри таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча тикшереп торучы орган
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Язма
консультацияләү
контрольдә торучы зат тарафыннан «Россия Федерациясе
гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 2006 елның 02 маендагы 59ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән срокларда язма җавап бирү турындагы
гарызнамәне җибәрү очрагында гамәлгә ашырыла.».
Консультацияләү төзекләндерү өлкәсендә вәкаләтле контроль органының вазыйфаи
затлары тарафыннан телефон аша, видеоконференцэлемтә аша, төзекләндерү өлкәсендә
вәкаләтле җитәкче билгеләгән срокларда яисә профилактик чара, контроль чара уздыру
барышында ай саен шәхси кабул итүдә гамәлгә ашырыла.
Телефоннан, видеоконференцэлемтә аша, бер контрольдә тотыла торган затның
(аның вәкиленең) шәхси кабул итүендә 15 минуттан артык була алмый.
Контрольдәге затларның һәм (яисә) аларның вәкилләренең биш яисә аннан да
күбрәк бертөрлерәк мөрәҗәгатьләре кергән очракта, консультацияләү төзекләндерү
өлкәсендә вәкаләтле контроль органы җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары) тарафыннан
имзаланган язма аңлатуның рәсми сайтында урнаштыру юлы белән гамәлгә ашырыла.
18. Контроль органы хокук куллану практикасын гомумиләштерүне һәм
муниципаль контрольне елга бер тапкыр уздыруны гамәлгә ашыра.
Хокук куллану практикасын гомумиләштерү нәтиҗәләре буенча хокук куллану
практикасы нәтиҗәләре һәм муниципаль контроль уздыру турындагы докладны әзерләү
тәэмин ителә (алга таба - Хокук куллану практикасы турындагы доклад).
Хокук куллану практикасы турында докладны әзерләү өчен вәкаләтле орган
тарафыннан үткәрелгән контроль чаралар, профилактик чаралар, административ һәм суд
практикасы нәтиҗәләре турында мәгълүмат файдаланыла.

Хокук куллану практикасы турында доклад Лаеш муниципаль районы башлыгы
(башлык урынбасары) тарафыннан раслана һәм хисап елыннан соң килүче елның 1
мартыннан да соңга калмыйча «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтка урнаштырыла.

5.1.

V бүлек. Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру
Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру турында гомуми нигезләмәләр

19. 248-ФЗ номерлы Законның 22 статьясындагы 7 өлеше һәм әлеге Нигезләмәнең
9 пункты таләпләрен исәпкә алып, төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль план
контроль чараларын үткәрмичә гамәлгә ашырыла.
20. 248-ФЗ номерлы Законның 66 статьясындагы 2 өлеше һәм әлеге Нигезләмәнең
9 пункты таләпләрен исәпкә алып, төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда барлык планнан тыш контроль чаралар прокуратура органнары белән
килештерелгәннән соң гына үткәрелергә мөмкин.
21. Контроль чараны уздыру турындагы карар Лаеш муниципаль районы
башлыгы тарафыннан имзаланган боерык йә мондый боерыкларны имзалауга вәкаләтле
башка контроль органы вазыйфаи заты тарафыннан имзаланган боерык белән
рәсмиләштерелә..
Контроль чараны уздыру турындагы карарда түбәндәге белешмәләр күрсәтелә:
- карар чыгару датасы, вакыты һәм урыны;
- кем тарафыннан карар кабул ителгән;
- контроль (күзәтчелек) чарасын үткәрүнең нигезе;
- контроль төре;
- контроль (күзәтчелек) чарасын үткәрүгә вәкаләтле (күзәтчелек) чара үткәрүгә вәкаләтле,
шулай ук белгечләрнең контроль (күзәтчелек) чарасын үткәрүгә җәлеп ителә торган
белгечләрнең, экспертларның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
инспектор (инспекторлар) вазыйфасы (өчесе дә инспекторлар төркеме җитәкчесе), шулай
ук мондый чараны үткәрүгә җәлеп ителә торган эксперт оешмасының исеме;
- - контроль (күзәтчелек) чарасы үткәрелә торган контроль объекты;
- - контроль (күзәтчелек) чарасы уздырыла торган контрольдә торучы зат
тарафыннан эшчәнлек башкару урынының адресы яисә контрольдә тотуның башка
объектларының урнашу адресы;
- - гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) яисә
оешманың исеме, контроль (күзәтчелек) чарасы үткәрелә торган контроль (күзәтчелек)
объекты таләпләренә туры килү өчен җаваплы оешманың адресы (аның филиаллары,
вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре) ;
- - контроль (күзәтчелек) чарасының төре;
- - контроль (күзәтчелек) чарасы кысаларында башкарыла торган контроль
(күзәтчелек) гамәлләр исемлеге;
- - контроль (күзәтчелек) чарасы предметы;
- - аларны куллану мәҗбүри булса, тикшерү кәгазьләре;
- - контроль (күзәтчелек) чарасын уздыру датасы, шул исәптән контрольдә тотыла
торган зат белән турыдан-туры хезмәттәшлек вакыты;
- - граждан, оешма тарафыннан мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен бәяләү өчен
кирәкле документлар исемлеге;
- - әгәр дә бу контроль рәвеше турындагы нигезләмәдә каралган булса, башка
белешмәләр.
22. Дәлилләрне теркәү өчен кулланыла торган фоторәсемнәр, аудио - һәм
видеоязмалар мәҗбүри таләпләрне бозуны чагылдыра торган фиксация объектын
һичшиксез идентификацияләргә мөмкинлек бирергә тиеш. Мәҗбүри таләпләрне

бозуларны исбатлау өчен кулланыла торган фоторәсемнәр, аудио - һәм видеоязмалар
контроль чара актына куела.
Фотога төшергәндә кулланылган техник чаралар турында мәгълүмат - аудио - һәм
видеоязмалар, дәлилләрне теркәүнең башка ысуллары контроль чара актында күрсәтелә.
23. 248-ФЗ номерлы Законның 31 статьясындагы 8 өлеше таләпләрен исәпкә алып,
шәхси эшкуар, контрольдә тотыла торган затлар булган граждан контроль чарасын
үткәргәндә катнашуның мөмкин булмавы турында мәгълүматны (булу мөмкин булмауның
нигезле булуын раслый торган документлар бирелгәндә) контрольдә тотучы органга
тапшырырга хокуклы:
1) Россия Федерациясенең бөтен территориясендә йә аның өлешендә (аның аерым
урыннарында), Россия Федерациясенең бөтен территориясендә йә аның өлешендә (аерым бер
урыннарында), контртеррористик операция режимы режимын кертү.
2) медицина учреждениесенең стационарында дәвалану узу;
3) шәхси характерда (якын туганының үлеме);
4) контрольдә тотыла торган затка (һәлакәтләргә, һәлакәтләргә, бәхетсезлек
очракларына) карата җиңеп булмый торган көч;
5) муниципаль контроль органы тарафыннан мөһим дип танылган башка сәбәпләр.

5.2. Контроль чаралар
24. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль түбәндәге контроль чараларны
үткәрү юлы белән гамәлгә ашырыла:
1) инспекция визиты;
2) рейд тикшерүе;
3) документар тикшерү;
күчмә тикшерү;
мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен күзәтү.
Подраздел 5.3. Инспекция визиты
25. Вазыйфаи затлар төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда
муниципаль контроль барышында муниципаль контроль органнары түбәндәге контроль
гамәлләр кылырга мөмкин:
1) карау;
2)
сораштыру;
3)
язма аңлатмалар алу;
26. Инспекция визиты 248-ФЗ номерлы Законның 57 статьясындагы 1 өлешенең 1, 3 - 5
пунктларында күрсәтелгән нигезләр булганда уздырыла.
27. Инспекция визиты, 57 статьяның 1 өлешендәге 3 - 6 пунктларына һәм 248-ФЗ
номерлы Законның 66 статьясындагы 12 өлешенә туры китереп, прокуратура органнары
белән килештереп кенә үткәрелергә мөмкин.
28.
инспекция визитын уздыруның башка мәсьәләләре 248-ФЗ номерлы Закон белән
җайга салына.
Рейд тикшерүе
29. Вазыйфаи затлар тарафыннан төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне
гамәлгә ашырганда муниципаль контроль барышында муниципаль контроль органнары
түбәндәге контроль гамәлләр кылырга мөмкин:
4) карау;
5)
сораштыру;
6)
язма аңлатмалар алу;
7)
документлар юк итү.
30. 248-ФЗ номерлы Законның 57 статьясындагы 1 өлешенең 1, 3 - 5 пунктларында
күрсәтелгән нигезләр булганда, рейд тикшерүе уздырыла.
31. Рейд тикшерүе бары тик, 57 статьяның 1 өлешендәге 3 - 6 пунктларына һәм 248-ФЗ
номерлы Законның 66 статьясындагы 12 өлешенә туры китереп, прокуратура органнары
белән килештереп кенә үткәрелергә мөмкин.
32. Рейд тикшерүен уздыруның башка мәсьәләләре 248 номерлы Закон белән җайга
салына
ФЗ..
Документар тикшерү
33. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда
документлар буенча тикшерү барышында түбәндәге контроль гамәлләр башкарылырга
мөмкин:
1) язма аңлатмалар алу;
2) документлар юк итү.
34. Контроль органы карамагындагы документлардагы белешмәләрнең дөреслеге
нигезле шик тудырса йә әлеге белешмәләр контрольдә торучы зат тарафыннан мәҗбүри
таләпләрнең үтәлешен бәяләргә мөмкинлек бирмәсә, контроль орган контрольдә тотыла
торган зат адресына документлар тикшерү барышында карау өчен кирәкле башка

документларны тапшыру таләбен җибәрә. Әлеге таләпне алган көннән алып ун эш көне
эчендә контрольдә тотыла торган зат контроль органга таләп итеп күрсәтелгән
документларны җибәрергә тиеш.
35.
Документлар буенча тикшерү барышында тәкъдим ителгән документлардагы
хаталар һәм (яисә) каршылыклар ачыкланган йә әлеге документларда булган белешмәләрнең
туры килмәве ачыкланган очракта, дәүләт контролен (күзәтчелеген), муниципаль контрольне
гамәлгә ашырганда алынган документлардагы һәм (яисә) алынган белешмәләрнең, хаталар
турындагы, каршылыклар һәм белешмәләрнең туры килмәве контрольдә торучы затка ун эш
көне эчендә кирәкле аңлатмалар бирүне таләп итеп җибәрелә. Тәкъдим ителгән
документларда ачыкланган хаталар һәм (яисә) каршылыклар турында аңлатма бирүче йә
шушы документлардагы белешмәләрнең туры килмәве турында контроль органда булган
документлардагы һәм (яисә) дәүләт контролен (күзәтчелеген), муниципаль контрольне
гамәлгә ашырганда алынган белешмәләрдәге белешмәләрне өстәмә рәвештә контроль
органга тапшырырга хокуклы, элек тапшырылган документларның дөреслеген раслый
торган документлар өстәмә рәвештә контроль органга тапшырырга хокуклы.
36. Документлар буенча тикшерү уздырганда контроль орган тикшереп торучы
заттан документлар тикшерү предметына карамаган белешмәләрне һәм документларны,
шулай ук әлеге орган тарафыннан башка органнардан алынырга мөмкин белешмәләрне һәм
документларны таләп итәргә хокуклы түгел.
37.Документлар буенча тикшерү уздыру срогы ун эш көненнән артмаска тиеш.
Күрсәтелгән срокта контроль орган тарафыннан тикшерелә торган затка документлар
тапшыру вакытына кадәр документлар тикшерү барышында тикшерү өчен кирәкле
документларны контроль органга тапшыру вакытына кадәр, шулай ук контрольдә тотыла
торган затка тапшырылган документларда хаталар һәм (яисә) каршылыклар барлыгы
турында йә әлеге документларда булган белешмәләрнең, дәүләт контролен (күзәтчелеген),
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда булган һәм (яисә) алынган белешмәләрнең туры
килмәве турында контроль орган мәгълүматын җибәргән вакыттан алып күрсәтелгән
контроль органга күрсәтелгән контроль органга тапшырылган мизгелгә кадәр документлар
һәм (яисә) белешмәләрнең туры килмәве турында һәм таләпләр күрсәтелгән контроль
органга күрсәтелгән поясларны тапшырган мизгелгә кадәр язма формада күрсәтелгән
аңлатмаларны язма рәвешендә тапшырырга тиеш..
38. Документар тикшерүе 248-ФЗ номерлы Законның 57 статьясындагы 1
өлешенең 1, 3 - 5 пунктларында күрсәтелгән нигезләр булганда уздырыла.
39. Дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр булган документар тикшерүне үткәрү
контроль астындагы затның (аның филиалларының, вәкиллекләренең, аерымланган структур
бүлекчәләренең) урнашкан (эшчәнлеген гамәлгә ашыру) урыны буенча гамәлгә ашырыла.
40. Документлар буенча тикшерү уздыруның башка мәсьәләләре 248-ФЗ номерлы
Закон белән җайга салына.

Күчмә тикшерү
41. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда күчмә тикшерү
барышында түбәндәге контроль гамәлләр кылынырга мөмкин:
1) карау;
2)
сораштыру;
3)
язма аңлатмалар алу;
4) документлар юк итү.
42. Күчмә тикшерү 248-ФЗ номерлы Законның 57 статьясындагы 1 өлешенең 1, 3 - 5
пунктларында күрсәтелгән нигезләр булганда уздырыла.
43. Күчмә тикшерүне үткәрү срогы ун эш көненнән артмаска тиеш.
Күчмә тикшерү барышында кече эшкуарлыкның бер субъектына карата үзара
хезмәттәшлекнең гомуми срогы кече предприятие өчен илле сәгатьтән һәм
микропредприятие өчен унбиш сәгатьтән артык була алмый.
44. Күчмә тикшерү уздыруның башка мәсьәләләре 248-ФЗ номерлы Закон белән җайга
салына.
Мәҗбүри таләпләрне үтәүне күзәтү
45. 248-ФЗ номерлы Законның 74 статьясы нигезендә мәҗбүри таләпләрнең
(иминлек мониторингының) үтәлешен күзәтүдә муниципаль контроль органында булган
контроль объектлары турындагы белешмәләрне, шул исәптән ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлек барышында керә торган белешмәләрне, мәҗбүри таләпләрне үтәү
кысаларында контрольдә торучы затлар тарафыннан, шулай ук дәүләт һәм муниципаль
мәгълүмат системаларында булган белешмәләрне анализлау аңлашыла.
46. Контрольдәге затларга мәҗбүри таләпләрнең (иминлек мониторингының)
үтәлешен күзәткәндә, мәҗбүри таләпләрдә билгеләнмәгән бурычлар йөкләнә алмый.
47. Мәҗбүри таләпләрнең (куркынычсызлыкны мониторинглауның) үтәлешен
күзәтү барышында закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү
турында яисә зыян (зыян) китерү куркынычы турында күрсәтелгән белешмәләр 248-ФЗ
номерлы Законның 60 статьясы нигезендә карарлар кабул итү өчен контроль органының
вәкаләтле вазыйфаи затына җибәрелә.
48. 131-ФЗ номерлы Законның 16 статьясы нигезендә төзекләндерү өлкәсендә
муниципаль
контрольне
гамәлгә
ашырганда
мәҗбүри
таләпләрне
үтәүне
(куркынычсызлыкны мониторинглауны) күзәтү барышында ачыкланган мәҗбүри таләпләрне
бозуларны бетерү турында күрсәтмә бирелергә мөмкин.
Контроль чара нәтиҗәләре
49. Контроль чараны уздыру тәмамлангач, контроль чара акты төзелә (алга таба
шулай ук - акт).
50. Контроль чарасы актына карата муниципаль контроль органына кергән
каршылыкларны
карау
мәсьәләсе
буенча
консультацияләр
телефон
аша,
видеоконференцэлемтә аша, шәхси кабул итүдә үткәрелергә мөмкин.
51. Билгеләнгән таләпләрне бозуларның
ачыклануы турында муниципаль
контроль органы күрсәтмәсенә түбәндәге күрсәткечләр керә: күрсәтмә төзү датасы һәм
урыны;
күрсәтмә бирелгән контроль чара актының датасы һәм номеры;
күрсәтмәне биргән затның (затларның) фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булганда) һәм вазыйфасы;
контрольдә тотыла торган затның исеме, тикшерелә торган индивидуаль
эшкуарның, физик затның яисә аның вәкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме

(булган очракта),);
күрсәтмәнең эчтәлеге - бозылган мәҗбүри таләпләр;
күрсәтмә бирү нигезләре - мәҗбүри таләпләр куелган норматив хокукый актлар
реквизитлары, аларның структур берәмлекләрен (маддәләрен, өлешләрен, пунктларын,
пунктчаларын, абзацларын, башка структур берәмлекләрен күрсәтеп);
башкару сроклары;
Күрсәтмә, аларның имзалары, имзалары, имзалары, имзаларын расшифровкасы
чыгарылган юридик затка, шәхси эшкуарга, физик затка (яисә аларның законлы вәкилләренә)
күрсәтмә тапшыру турында белешмәләр, тапшыру датасы яисә почта белән күрсәтмә җибәрү
турында тамга.
52. Контроль чара нәтиҗәләрен рәсмиләштерүнең башка мәсьәләләре 248-ФЗ
номерлы Закон белән җайга салына.
5.9 Контроль орган эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген бәяләү
53. Контроль органы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген бәяләү
төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге
күрсәткечләре системасы нигезендә гамәлгә ашырыла.
54. Әлеге Нигезләмәнең 55 пунктында күрсәтелгән эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге һәм
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре системасына түбәндәгеләр керә:
1)төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең төп күрсәткечләре;
2)төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең индикатив күрсәткечләре.
55. Муниципаль контрольнең төп күрсәткечләре һәм аларның максатчан
күрсәткечләре, төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең индикатив күрсәткечләре
әлеге нигезләмәнең 1нче һәм 2нче кушымталарында санап кителгән..
56. Контроль орган, 248-ФЗ номерлы Законда билгеләнгән таләпләрне исәпкә
алып, төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль турында доклад әзерләүне ел саен
гамәлгә ашыра.
Докладны әзерләүне оештыру «Лаеш муниципаль районы башкарма комитетының
административ техник инспекциясе идарәсе» муниципаль казна учреждениесенә йөкләнә

Лаеш муниципаль районында төзекләндерү
өлкәсендә норматив хокукый актларның
үтәлешенә муниципаль контроль турындагы
нигезләмәгә 1нче кушымта
Лаеш муниципаль районында төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең төп
күрсәткечләре һәм аларның максатчан күрсәткечләре, Лаеш муниципаль районында
төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең индикатив күрсәткечләре
1. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең төп күрсәткечләре һәм
аларның максатчан күрсәткечләре:
Төп күрсәткечләр

Максатчан
күрсәткечләр

(%)
мәҗбүри таләпләрне ачыкланган очраклардан мәҗбүри таләпләрне
бозуның бетерелгән өлеше
Контроль орган гамәлләренә (гамәл кылмавына) һәм (яисә) аның
вазыйфаи затларына кергән шикаятьләрнең гомуми саныннан контроль
чаралар уздырганда нигезләнгән шикаятьләр өлеше

100

0

2.
Лаеш муниципаль районында төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольнең
индикатив күрсәткечләре:
1)
контроль органга кергән мәҗбүри таләпләрне бозу турында гражданнарның һәм
оешмаларның мөрәҗәгатьләре саны - 2;
2)
планнан тыш контроль чараларының үткәрелгән контроль органы саны - 2;
3)
планнан тыш контроль чараны үткәрүне килештерү турында прокуратура органнары
тарафыннан кабул ителгән карарлар саны - 0;
4)
контроль орган тарафыннан ачыкланган мәҗбүри таләпләр саны - 1;
5)
мәҗбүри таләпләрне юкка чыгару саны - 1;
6)
контроль чара актына карата булган каршылыклар саны - 0;
7)
мәҗбүри таләпләрне бозуларны бетерү турында контроль органга бирелгән
күрсәтмәләр саны - 1..

Лаеш муниципаль районында төзекләндерү
өлкәсендә норматив хокукый актларның
үтәлешенә муниципаль контроль турындагы
нигезләмәгә 2нче кушымта
Лаеш муниципаль районында төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне
гамәлгә ашырганда мәҗбүри таләпләрне бозу куркынычы индикаторлары исемлеге
Лаеш муниципаль районында төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда мәҗбүри таләпләрне бозу куркынычы индикаторлары:
1) Лаеш муниципаль районы территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен бозу
билгеләрен ачыклау;
2) дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, юридик
затлардан, иҗтимагый берләшмәләрдән, гражданнардан, массакүләм мәгълүмат
чараларыннан Лаеш муниципаль районы территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен
бозу һәм закон белән саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү куркынычы
барлыгы турында дәлилли торган гамәлләр (гамәл кылмау) турында белешмәләр алу;
3) контроль органның контроль чара йомгаклары буенча бирелгән мәҗбүри таләпләрне
ачыкланган бозуларны бетерү турындагы күрсәтмәсен билгеләнгән вакытта башкару турында
мәгълүматы булмау.

