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Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районының "Иске Матак авыл
җирлеге" муниципаль берəмлеге территориясендə төзеклəндерү өлкəсендə
муниципаль контроль турындагы нигезлəмəне раслау хакында
2003 елның 6 октябрендəге «Россия Федерациясендə җирле үзидарə
оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның
14 статьясындагы 1 өлешенең 19 пункты, 2020 елның 31 июлендəге «Россия
Федерациясендə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль
турында» 248-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Əлки
муниципаль районы «Иске Матак авыл җирлеге» муниципаль берəмлеге Уставы
нигезендə Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл
җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районының "Иске Матак авыл
җирлеге" муниципаль берəмлеге территориясендə төзеклəндерү өлкəсендə
муниципаль контроль турындагы нигезлəмəне расларга.
2. Əлеге карар, нигезлəмəнең 6 бүлеге Татарстан Республикасы Əлки
муниципаль районының «Иске Матак авыл җирлеге» муниципаль берəмлеге
территориясендə төзеклəндерү өлкəсендəге муниципаль контроль турындагы
нигезлəмəлəреннəн тыш, рəсми басылып чыккан көненнəн, лəкин 2022 елның 1
гыйнварыннан иртəрəк булмаган вакытта үз көченə керə.1
Нигезлəмəнең 6 бүлеге булган Татарстан Республикасы Əлки муниципаль
районының "Иске Матак авыл җирлеге" муниципаль берəмлеге территориясендə
төзеклəндерү өлкəсендə муниципаль контроль турындагы нигезлəмə 2022 елның 1
мартыннан үз көченə керə.
3. Əлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мəгълүматының рəсми
http:pravo.tatarstan.ru порталында бастырып чыгарырга һəм Əлки муниципаль
районының рəсми http:arsk.tatarstan.ru сайтында урнаштыру юлы белəн халыкка
җиткерергə.
4.Əлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуны үз өстемə алам.
Совет Рəисе,
Иске Матак авыл җирлеге Башлыгы:

1

М.М. Худякова

248-ФЗ номерлы Федераль законның 98 статьясындагы 4 өлеше нигезендə муниципаль контроль төрлəре
турындагы нигезлəмəлəр 2022 елның 1 гыйнварына кадəр расланырга тиеш.

Əлки муниципаль районы Иске
Матак авыл җирлеге Советының
2021 елның 1 декабрендəге 31
номерлы карарына кушымта

Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл
җирлеге территориясендə төзеклəндерү өлкəсендə муниципаль контроль
турында нигезлəмə
1. Гомуми нигезлəмəлəр
1.1. Əлеге Нигезлəмə Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы
Иске Матак авыл җирлеге территориясендə төзеклəндерү өлкəсендə муниципаль
контрольне гамəлгə ашыру тəртибен билгели (алга таба – төзеклəндерү
өлкəсендə контроль).
1.2. Юридик затлар, шəхси эшмəкəрлəр, гражданнар (алга таба –
контрольдə тотылучы затлар) тарафыннан Татарстан Республикасы Əлки
муниципаль районы Иске Матак авыл җирлеге территориясен төзеклəндерү
кагыйдəлəрен (алга таба – төзеклəндерү кагыйдəлəре), социаль, инженерлык һəм
транспорт инфраструктуралары объектларыннан һəм күрсəтелə торган
хезмəтлəрдəн инвалидларның файдалана алуын тəэмин итүгə талəплəрне (алга
таба – мəҗбүри талəплəр) үтəү төзеклəндерү өлкəсендə контроль предметы
булып тора.
1.3. Төзеклəндерү өлкəсендə контроль Татарстан Республикасы Əлки
муниципаль районының Иске Матак авыл җирлеге башкарма комитеты(алга таба
– Башкарма комитет) тарафыннан башкарыла.
1.4. Башкарма комитетның төзеклəндерү өлкəсе контрольдə тотарга
вəкалəтле вазыйфаи заты – Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы
Иске Матак авыл җирлеге башлыгы (башлык урынбасары) (алга таба-контрольдə
тотарга вəкалəтле вазыйфаи зат). Башкарма комитетның күрсəтелгəн вазыйфаи
затларының вазыйфаи вазыйфаларына, аларның вазыйфаи инструкциясе
нигезендə, төзеклəндерү өлкəсендə контроль буенча вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру
керə.
Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле
вазыйфаи затлар 2020 елның 31 июлендəге «Россия Федерациясендə дəүлəт
контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы
Федераль закон һəм башка федераль законнар нигезендə хокукларга, бурычларга
һəм җаваплылыкка ия.
1.5. Төзеклəндерү, профилактик чаралар, контроль чаралар оештыру һəм
үткəрү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашыруга бəйле мөнəсəбəтлəргə карата
2020 елның 31 июлендəге «Россия Федерациясендə дəүлəт контроле
(күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы Федераль
закон, 2003 елның 6 октябрендəге «Россия Федерациясендə җирле үзидарəне
оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезлəмəлəре кулланыла.
1.6. Башкарма комитет түбəндəге төзеклəндерү кагыйдəлəрен үтəүне
контрольдə тота:
1) янəшəдəге территориялəрне карап тоту буенча мəҗбүри талəплəр;
2) төзеклəндерү элементларын һəм объектларын тоту буенча мəҗбүри
талəплəр, шул исəптəн талəплəр:

- халыкның аз мобильле төркемнəренең мəгариф, сəламəтлек саклау,
мəдəният, физик тəрбия һəм спорт, халыкка социаль хезмəт күрсəтү
объектларына ирекле керүенə комачауламый торган киртəлəр кую;2
торак
булмаган
биналарның,
төзелмəлəрнең,
корылмаларның
фасадларын, биналарның, корылмаларның башка стеналарын, шулай ук
төзеклəндерүнең һəм җəмəгать урыннарының башка элементларын карап тоту;
- инженерлык корылмаларын эксплуатациялəү өчен кирəкле мəгълүматны
үз эченə алган махсус билгелəр, язуларны карап тоту;
- җир эшлəрен гамəлгə ашыру буенча Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында һəм төзеклəндерү кагыйдəлəрендə билгелəнгəн җир эшлəрен
гамəлгə ашыру тəртибе нигезендə бирелə торган җир эшлəрен гамəлгə ашыруга
рөхсəт нигезендə җир эшлəре башкару;3
- җир эшлəрен гамəлгə ашыру вакытында, инвалидларны һəм халыкның
башка аз мобильле төркемнəрне дə кертеп биналарга һəм аларга керү юлларына,
шулай ук ишегалларына ирекле керү юлларын, җəяүлелəрнең һəм имин
җəяүлелəр хəрəкəтенең куркынычсызлыгын тəэмин итү;
- Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белəн билгелəнгəн
срокта Башкарма комитетка авариялəр нəтиҗəсендə эшлəр башкару турында
хəбəрнамə юллау;
- Төзеклəндерү кагыйдəлəре чиклəнгəн транспорт чараларын газонда яисə
башка яшеллəндерелгəн яисə рекреация территориясендə урнаштыруга, шулай ук
транспорт
чараларын
эксплуатациялəгəндə,
хезмəт
күрсəткəндə
яисə
ремонтлаганда, йөк ташыганда яисə төзелеш мəйданнарыннан киткəндə гомуми
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Төзеклəндерү өлкəсендəге контроль предметы 2003 елның 06 октябрендəге «Россия Федерациясендə
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 45.1
статьясы нигезендə җирлеклəрне төзеклəндерү кагыйдəлəрен җайга салу предметына нинди нигезлəмəлəр
элəгүен исəпкə алып билгелəнгəн.
Муниципаль контроль предметында инвалидлар өчен объектларның үтемлелеге буенча билгелəп үтелə:
- халыкның аз мобильле төркемнəренең мəгариф, сəламəтлек саклау, мəдəният, физик тəрбия һəм спорт,
халыкка социаль хезмəт күрсəтү объектларына ирекле керүенə комачауламый торган киртəлəр куюны
тикшерү,
- җир эшлəрен гамəлгə ашыру чорында биналарга һəм аларга керү урыннарына ирекле керү юлларын, шулай
ук ишегалларына ирекле керү юлларын, җəяүлелəрнең һəм куркынычсыз җəяүлелəр хəрəкəтен,
инвалидларны һəм халыкның башка аз мобильле төркемнəрен кертеп, тəэмин итүне тикшерү.
Бинага аз мобильле төркемнəрнең ирекле керүен контрольдə тотуга килгəндə, бу территорияне
төзеклəндерү кагыйдəлəре түгел, ə капиталь төзелеш объектларын төзегəндə һəм реконструкциялəгəндə
дəүлəт төзелеш күзəтчелеге предметы, шулай ук капиталь төзелеш объектының проект документациясе
техник регламентлар талəплəренə, шул исəптəн механик, янгын һəм башка куркынычсызлык талəплəренə,
инвалидларның капиталь төзелеш объектына (сəламəтлек саклау, мəгариф, мəдəният, ял, спорт һəм социальмəдəни һəм коммуналь-көнкүреш билгелəнешендəге башка объектларга, транспорт, сəүдə, җəмəгать
туклануы объектларына, эшлекле, административ, финанс, дини билгелəнештəге объектларга, торак фонды
объектларына карата проект документациясен əзерлəгəндə) керүен тəэмин итү талəплəренə дə туры килүен
тикшерү өчен предмет (48 статьяның 12 пунктындагы «а» пунктчасын, РФ Шəһəр төзелеше кодексының 51
статьясындагы 7 пунктының «в» пунктчасын карагыз) дип саныйбыз.
Мəҗбүри талəплəр исемлеге, конкрет муниципаль берəмлек территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəренең
эчтəлеген исəпкə алып, кирəк булган очракта, тулыландырылырга яисə төгəллəштерелергə мөмкин.
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Җир эшлəрен гамəлгə ашыруга рөхсəт бирү Россия Федерациясе субъектлары территориялəрендə һəм
муниципаль берəмлеклəр территориялəрендə шəһəр төзелеше эшчəнлеген гамəлгə ашыру үзенчəлеклəре
белəн бəйле процедура булып тора һəм мондый процедура һəм аны уздыру тəртибе Россия Федерациясе
субъектының норматив хокукый акты яисə җирле үзидарə вəкиллекле органының муниципаль хокукый акты
белəн билгелəнгəн очракта кулланыла ала (Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2014 елның 30 апрелендəге
403 номерлы, 2017 елның 28 мартындагы 346 номерлы, 2016 елның 7 ноябрендəге 1138 номерлы, 2017
елның 17 апрелендəге 452 номерлы, 2016 елның 27 декабрендəге 1504 номерлы карарларында каралган
төзелеш өлкəсендəге процедураларның II бүлеген карагыз). Əгəр җирлектə җир эшлəрен башкаруга рөхсəт
бирү Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты яисə җирле үзидарə вəкиллекле органының
муниципаль хокукый акты нигезендə
каралмаган булса, Нигезлəмəнең тиешле абзацы төшереп
калдырылырга тиеш.

файдаланудагы территориялəрнең пычрануына юл куймау(тент яки махсус
ябылмалы урын булмаганда);
3) Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл
җирлеге территориясен, шул исəптəн кардан, боздан һəм бина, корылма
түбəлəрен боз сөңгелəреннəн чистарту буенча чаралар үткəрүне дə кертеп, кышкы
чорда җыештыру буенча мəҗбүри талəплəр;
4) Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл
җирлеге территориясен, шул исəптəн карантин, агулы һəм чүп үлəннəрен ачыклау,
аларга каршы көрəш, аларны локальлəштерү, бетерү буенча мəҗбүри талəплəрне
дə кертеп, җəйге чорда җыештыру буенча мəҗбүри талəплəр;
5) янгынга каршы махсус режим гамəлдə булган чорда янгын
куркынычсызлыгының өстəмə талəплəре;
6) гомуми файдаланудагы территориялəрдə җир асты коммуникациялəрен
салу, яңадан урнаштыру, ремонтлау һəм карап тоту буенча мəҗбүри талəплəр;
7) агач һəм куакларны кисү һəм күчереп утыртуга йөклəмə билет һəм (яисə)
рөхсəт бирү буенча агач һəм куакларны алып ташлау (алып китү), күчереп утырту
буенча əгəр мондый документлар (йөклəү билеты, күчереп утыртуга рөхсəт)
Төзеклəндерү кагыйдəлəрендə билгелəнгəн очракларда бирелергə тиеш булганда
яшел үсентелəрне утырту, саклау һəм карап тоту буенча мəҗбүри талəплəр;4
8) каты коммуналь калдыкларны күмү буенча мəҗбүри талəплəр;
9)
гомуми
файдаланудагы
территориялəрдə
һəм
Төзеклəндерү
кагыйдəлəрендə каралган башка территориялəрдə авыл хуҗалыгы хайваннарын
һəм кошларын йөртергə ярамау турындагы мəҗбүри талəплəр.
Башкарма комитет вəкалəтле вазыйфаи затлар тарафыннан үз
компетенциялəре чиклəрендə контрольдə тотарга бирелгəн мəҗбүри талəплəрне
бозуларны бетерү турындагы күрсəтмəлəрнең үтəлешен контрольдə тота.
1.7. Əлеге Нигезлəмəдə төзеклəндерү элементлары дигəндə декоратив,
техник, планлаштыру, конструктив җайланмалар, яшеллəндерү элементлары,
җиһазлау һəм бизəлеш төрлəре, шул исəптəн бина, төзелеш, корылма
фасадлары, кече архитектура формалары, капиталь, стационар булмаган
төзелеш һəм корылмалар,территорияне төзеклəндерүнең состав өлеше буларак
кулланыла торган мəгълүмати щитлар һəм күрсəткечлəр аңлашыла.
Əлеге Нигезлəмəдə төзеклəндерү объектлары дигəндə төрле функциональ
билгелəнештəге төзеклəндерү эшчəнлеге алып барылучы территориялəр
аңлашыла, шул исəптəн:
1) планлаштыру структурасы элементлары (зоналар (массивлар), районнар
(шул исəптəн торак районнар, микрорайоннар, кварталлар, сəнəгать районнары),
гражданнарның коммерциягə карамаган бакчачылык, яшелчəчелек берлəшмəлəре
урнашу территориялəре);
4

Агач һəм куакларны кисү һəм күчереп утыртуга йөклəмə билет һəм (яисə) рөхсəт бирү мондый процедура
һəм аны уздыру тəртибе Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты яисə җирле үзидарə
вəкиллекле органының муниципаль хокукый акты белəн билгелəнгəн очракта кулланылучы Россия
Федерациясе субъектлары территориялəрендə һəм муниципаль берəмлеклəр территориялəрендə шəһəр
төзелеше эшчəнлеген гамəлгə ашыру үзенчəлеклəре белəн бəйле процедура булып тора. (Россия
Федерациясе Хөкүмəтенең 2014 елның 30 апрелендəге 403 номерлы, 2017 елның 28 мартындагы 346
номерлы, 2016 елның 7 ноябрендəге 1138 номерлы, 2017 елның 17 апрелендəге 452 номерлы, 2016 елның 27
декабрендəге 1504 номерлы карарларында каралган төзелеш өлкəсендəге процедураларның II бүлеген
карагыз).
Агач һəм куакларны кисү һəм күчереп утыртуга йөклəмə билет һəм (яисə) рөхсəт бирү мондый
процедура һəм аны уздыру тəртибе Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты яисə җирле
үзидарə вəкиллекле органының муниципаль хокукый акты белəн билгелəнмəсə, «шул исəптəн агач һəм
куакларны кисү һəм күчереп утыртуга йөклəмə билет һəм (яисə) рөхсəт бирү буенча агач һəм куакларны
алып ташлау (алып китү), күчереп утырту буенча əгəр мондый документлар (йөклəү билеты, күчереп
утыртуга рөхсəт) Төзеклəндерү кагыйдəлəрендə билгелəнгəн очракларда бирелергə тиеш булганда мəҗбүри
талəплəр» сүзлəре төшереп калдырылырга тиеш.

2) урам-юл челтəре элементлары (аллеялар, бульварлар, магистральлəр,
тыкрыклар, мəйданнар, керү юллары, проспектлар, йөрү юллары, юл чатлары,
төшү, трактлар, керү -чыгу булмаган юлт, урамнар, шоссе);
3) ишегалды территориялəре;
4) балалар һəм спорт мəйданчыклары;
5) хайваннарны йөртү өчен мəйданчыклар;
6) парковкалар (парковка урыннары);
7) парклар, скверлар, башка яшел зоналар;
8) техник һəм санитар-яклау зоналары;
Əлеге Нигезлəмəдə киртəлəүче җайланмалар дигəндə капка, капкачык,
шлагбаумнар, шул исəптəн автомат рəвештəге һəм декоратив киртə
(коймалар)аңлашыла.5
1.8.Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашыру кысаларында
Башкарма комитет төзеклəндерү өлкəсендə контроль объектларын исəпкə алуны
тəэмин итə.
Башкарма комитет төзеклəндерү өлкəсендə контроль объектларын əлеге
Нигезлəмə нигезендə билгеле бер хəвеф-хəтəр категориясенə кертə.
2. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашырганда закон
тарафыннан саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү хəвеф-хəтəре
белəн идарə итү6
2.1. Башкарма комитет зыян (зарар) китерү хəвеф-хəтəре белəн идарə итү
нигезендə төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашыра.
2.2.
Əлеге Нигезлəмəнең 1.7 пунктында каралган мондый контроль
объектларын төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашырганда закон
тарафыннан саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү хəвеф-хəтəре
белəн идарə итү максатларында, 2020 елның 31 июлендəге «Россия
Федерациясендə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль
турында» 248-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə хəвеф-хəтəр категориясенə
кертелергə тиеш.
2.3. Əлеге Нигезлəмəнең 1.7 пунктында каралган төзеклəндерү өлкəсендə
контроль объектларын (алга таба – контроль объектлары) билгеле бер хəвефхəтəр категориясенə кертү, төзеклəндерү өлкəсендə муниципаль контрольнең
башкарма комитеты тарафыннан гамəлгə ашырылганда тиешле объектларны
билгелəнгəн хəвеф-хəтəр категориясенə кертү критерийлары əлеге Нигезлəмəгə 1
нче кушымтада күрсəтелгəн нигезендə гамəлгə ашырыла.
Контроль объектларын хəвеф-хəтəр категориясенə кертү һəм контрольдə
тоту объектларының хəвеф-хəтəр категориялəрен үзгəртү Башкарма комитет
күрсəтмəсе белəн гамəлгə ашырыла.
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Əлеге пунктта төзеклəндерү өлкəсендə контроль объекты булырга мөмкин һəм хəвеф-хəтəр категориялəрен
бүлгəндə нинди объектлар каралырга тиешлеген аңлау өчен билгелəмəлəр кертелə.
Төзеклəндерү элементларын билгелəү Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 1 статьясындагы 38
пунктыннан алынган.
Башка билгелəмəлəр аныкланырга мөмкин, əмма тиешле муниципаль берəмлекне төзеклəндерү кагыйдəлəре
эчтəлегенə каршы килмəскə тиеш.
6
Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан расланган муниципаль контрольнең əлеге төрен оештыруга
һəм гамəлгə ашыруга гомуми талəплəр турында федераль законда башкасы билгелəнмəгəн булса,
муниципаль контроль рəвеше турындагы нигезлəмəдə муниципаль контрольнең тиешле төрен гамəлгə
ашырганда хəвеф-хəтəрлəрне бəялəү һəм аларга идарə итү системасы кулланылмавы билгелəнергə мөмкин.
Бу очракта планлы контроль (күзəтчелек) чаралар һəм планнан тыш контроль (күзəтчелек) чаралар 248-ФЗ
номерлы Федераль законның 61 һəм 66 статьяларында билгелəнгəн үзенчəлеклəрне исəпкə алып уздырыла.

Башкарма комитет тарафыннан контроль объектларын
хəвеф-хəтəр
категориясенə керткəндə, шул исəптəн кулланыла:
1) Күчемсез милекнең бердəм дəүлəт реестрындагы белешмəлəре;
2) контрольдə торучы затлар белəн үзара бəйлəнешсез контроль
чараларын гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи затлар тарафыннан алына
торган белешмəлəр;
3) Башкарма комитеттагы башка мəгълүматлар.
2.4. Башкарма комитет тарафыннан хəвеф-хəтəр категориясенə бəйле
рəвештə планлы контроль чаралар үткəрү түбəндəге вакыт аралыгында гамəлгə
ашырыла:
1) югары хəвеф-хəтəр категориясенə кертелгəн контроль объектларына - 2
елга бер тапкыр;
2) урта хəвеф-хəтəр категориясенə кертелгəн контроль объектларына - 3
елга бер тапкыр.
Түбəн хəвеф-хəтəр категориясенə кертелгəн контроль объектларына карата
планлы тикшерү чаралары үткəрелми.
Контроль объектларын түбəн хəвеф-хəтəр категориясенə кертү турында
карар кабул итү талəп ителми.
2.5. Планлаштырылган контроль чараларының еллык планнарына еллык
планны гамəлгə ашыру елында соңгы планлы контроль чарасын уздыру
тəмамлану датасыннан соң, түбəндəге категориялəргə кертелгəн контроль
объектлары өчен вакыт вакыты узган контроль объектларына карата контроль
чаралар кертелергə тиеш:
1) югары хəвеф-хəтəр - кимендə 2 ел;
2) Уртача хəвеф-хəтəр - кимендə 3 ел.
Əгəр элек контроль объектларына карата планлы контроль чаралары
үткəрелмəгəн булса, юридик затның яисə гражданның контроль объектына милек
хокукы барлыкка килгəн көннəн соң бер ел узгач, ə янəшəдəге территориялəре
булганда Төзеклəндерү кагыйдəлəре нигезендə якындагы территорияне карап
тоту бурычы барлыкка килү датасыннан еллык планга контроль объектлары
кертелергə тиеш.
2.6. Хокук иясенең соравы буенча контроль алып барырга вəкалəтле
вазыйфаи затлар, мөрəҗəгать кергəн көннəн соң 15 көннəн артмаган срокта,
хəвеф-хəтəр категориясе бирелгəн контроль объекты турында мəгълүмат, шулай
ук мондый объектны билгеле бер хəвеф-хəтəр категориясенə керткəндə
кулланылган белешмəлəр бирə.
Контроль объектының хокукка иясе
Башкарма комитетка контроль
объектына элек бирелгəн хəвеф-хəтəр категориясен үзгəртү турында гариза
бирергə хокуклы.
2.7. Башкарма комитет хəвеф-хəтəр категориялəре бирелгəн контроль
объектлары исемлеген алып бара (алга таба – контроль объектлары исемлеге).
Контроль объектларын контроль объектлары исемлегенə кертү əлеге
Нигезлəмəнең 2.3 пунктында күрсəтелгəн Башкарма комитет күрсəтмəсе
нигезендə башкарыла.
Хəвеф-хəтəр категориялəре күрсəтелгəн контроль объектлары исемлеге
«Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендəге Əлки муниципаль
районының рəсми сайтының контроль эшчəнлегенə багышланган махсус
бүлегендə урнаштырыла7 (алга таба – Əлки муниципаль районының рəсми сайты).
7

Җирле үзидарə органының үз эшчəнлеге турында мəгълүматны «Интернет» челтəренə урнаштыру
мөмкинлеге булмаса, 2009 елның 09 февралендəге «Дəүлəт органнары һəм җирле үзидарə органнары
эшчəнлеге турында мəгълүматтан файдалануны тəэмин итү хакында» 8-ФЗ номерлы Федераль законның 10
статьясындагы 1 өлеше нигезендə күрсəтелгəн мəгълүмат тиешле муниципаль районның рəсми сайтында
урнаштырылырга мөмкин. Җирле үзидарə органнары эшчəнлеге турындагы мəгълүматны урнаштыруда

Махсус бүлеккə керү мөмкинлеге Əлки муниципаль районының рəсми сайтының
баш (төп) битеннəн башкарылырга тиеш.
2.8. Контроль объектлары исемлеге түбəндəге мəгълүматны үз эченə ала:
1)контроль
объектын
идентификациялəүче
мəгълүмат
(контроль
объектының урнашу урыны адресы, кадастр номеры (булса), контроль объектын
идентификациялəүче башка билгелəр (кирəк булганда));
2)бирелгəн хəвеф - хəтəр категориясе;
3) контроль объектына хəвеф - хəтəр категориясе бирү турында карар
реквизитлары.
3. Закон белəн саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү хəвеф хəтəрен профилактикалау
3.1. Башкарма комитет төзеклəндерү өлкəсендə, шул исəптəн профилактик
чаралар үткəрү юлы белəн дə, контрольлек итə.
3.2. Профилактик чаралар контрольдə торучы затлар тарафыннан мəҗбүри
талəплəрне намус белəн үтəүне стимуллаштыру, мəҗбүри талəплəрне бозу һəм
(яисə) закон белəн саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерə алырлык
шартларны, сəбəплəрне һəм факторларны бетерү, контрольдə торучы затларга
мəҗбүри талəплəрне, аларны үтəү ысулларын җиткерү максатларында Башкарма
комитет тарафыннан гамəлгə ашырыла.
3.3. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашырганда зыян (зарар)
китерү хəвеф - хəтəрен киметүгə юнəлдерелгəн профилактик чаралар үткəрү
контроль чаралар үткəрүнең өстенлекле чарасы булып санала.
3.4. Профилактик чаралар Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан
билгелəнгəн тəртиптə расланган закон белəн саклана торган кыйммəтлəргə зыян
(зарар) китерүнең хəвеф - хəтəрен профилактикалау программасы нигезендə
гамəлгə ашырыла, шулай ук зыян китерүнең хəвеф - хəтəрен профилактикалау
программасында каралмаган профилактик чаралар да үткəрелергə мөмкин.
Профилактик чаралар уздырганда контроль объектларының закон
тарафыннан саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерүгə турыдан-туры
куркыныч тудыруы яки мондый зыянга (зарар) китерелүе ачыкланса, контрольдə
тотарга вəкалəтле вазыйфаи зат бу хакта кичекмəстəн контроль чаралар үткəрү
турында карар кабул итү өчен Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы
Иске Матак авыл җирлеге башлыгына (башлык урынбасарына) хəбəр итə.
3.5. Башкарма комитет тарафыннан төзеклəндерү өлкəсендə түбəндəге
профилактик чаралар үткəрелергə мөмкин:
1) мəгълүмат җиткерү;
2) хокук куллану практикасын гомумилəштерү;
3) искəрəтүне игълан итү;
4) консультация бирү;
5) профилактик визит.8

шундый ук алым 2003 елның 6 октябрендəге «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында»131-ФЗ номерлы Федераль законның 26.1 статьясындагы 5 һəм 14 өлешлəрендə дə
каралган.
Шул ук вакытта, 2020 елның 31 июлендəге «Россия Федерациясендə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм
муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы Федераль закон(мəсəлəн, 46 статьяның 2, 3 өлешлəре, 50
статьяның 9 өлеше һ.б. кара) нигезлəмəлəренə ярашлы рəвештə, игътибарны, контроль-күзəтчелек
эшчəнлеге турында мəгълүмат нəкъ менə контроль (күзəтчелек) органы сайтында, тиешле мəгълүматны
башка хакимият органнары сайтларында урнаштыру мөмкинлеге турында төзəтмəлəрдəн башка гамəлгə
ашырылуына юнəлтəбез.
8
Профилактик чараларның санап үтелгəн төрлəреннəн бары тик мəгълүмат җиткерү һəм консультация бирү
генə мəҗбүри.

3.6.
Мəҗбүри талəплəрне үтəү мəсьəлəлəре буенча мəгълүмат җиткерү
Башкарма комитет тарафыннан Əлки муниципаль районының рəсми
сайтынының контроль эшчəнлеккə багышланган махсус бүлегендə, массакүлəм
мəгълүмат чараларында, контрольдə торучы затларның дəүлəт мəгълүмат
системаларында (алар булганда) һəм башка рəвешлəрдə тиешле белешмəлəрне
урнаштыру юлы белəн гамəлгə ашырыла.
Башкарма
комитет
Əлки
муниципаль
районының
рəсми
сайтынының контроль эшчəнлеккə багышланган махсус бүлегендə 2020 елның 31
июлендəге «Россия Федерациясендə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм
муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы Федераль законның 46 статьясы
3 өлешендə күздə тотылган мəгълүматларны урнаштырырга һəм аларны актуаль
хəлдə тотарга тиеш.
Башкарма комитет шулай ук Татарстан Республикасы Əлки муниципаль
районының Иске Матак авыл җирлеге халкына контроль объектларына куела
торган мəҗбүри талəплəр, аларның хəвеф - хəтəр критерийларына туры килүкилмəве турында гражданнар җыелыш һəм конференциялəрендə, шулай ук,
аларны хəвеф - хəтəр категориясенə кертүдəн чыгып, контроль объектларына
карата үткəрелə торган контроль чараларының төрлəре, эчтəлеге һəм
интенсивлыгы турында хəбəр итəргə хокуклы.
3.7. Хокук куллану практикасын гомумилəштерү Башкарма комитет
тарафыннан үткəрелгəн тикшерү чаралары һəм аларның нəтиҗəлəре турында
мəгълүматларны җыю һəм анализлау юлы белəн гамəлгə ашырыла.
Контрольдə тотарга вəкалəтле вазыйфаи затлар тарафыннан хокук куллану
практикасын гомумилəштерү нəтиҗəлəре буенча ел саен төзеклəндерү өлкəсендə
контрольне гамəлгə ашыру буенча хокук куллану практикасын гомумилəштерү
нəтиҗəлəрен үз эченə алган һəм Башкарма Комитет боерыгы белəн расланган,
җирлек башлыгы кул куйган доклад əзерлəнə. Əлеге доклад, хисап елыннан соң
килүче елның 1 июленə кадəр, Əлки муниципаль районының рəсми сайтындагы
контроль эшчəнлегенə багышланган махсус бүлектə урнаштырыла.
3.8.
Башкарма комитетта мəҗбүри талəплəрне бозгау əзерлек яки
мəҗбүри талəплəрне бозу билгелəре турында белешмəлəр булган һəм (яисə)
мəҗбүри талəплəрне бозу закон тарафыннан саклана торган кыйммəтлəргə зыян
(зарар) китергəн дигəн мəгълүматлар расланмаган яки закон тарафыннан саклана
торган
кыйммəтлəргə
зыян
(зарар)
китерү
куркынычы
тудырган
очракта, контрольдə торучы затка мəҗбүри талəплəрне бозуга юл куймау турында
искəртү һəм мəҗбүри талəплəрне үтəүне тəэмин итү буенча чаралар күрергə
тəкъдим ителə. Искəртү Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске
Матак авыл җирлеге башлыгы (башлык урынбасары) тарафыннан əлеге
белешмəлəр алынганнан соң 30 көннəн дə соңга калмыйча игълан ителə
(имзалана). Искəртү язма рəвештə яисə электрон документ рəвешендə
рəсмилəштерелə һəм контрольдə торучы зат адресына җибəрелə.
Искəртү Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2021.31.03, 151№ «Контроль
(күзəтчелек) органы тарафыннан кулланыла торган документларның типик
рəвешлəре турында»боерыгы белəн расланган форма буенча төзелə.
Мəҗбүри талəплəрне бозу ярамаганлыгы турында игълан ителгəн искəртү
теркəү номеры куелып искəртүлəрне исəпкə алу журналында теркəлə.
Башкарма комитет тарафыннан мəҗбүри талəплəрне бозуга юл куймау
турында искəртү игълан ителгəн очракта, контрольдə торучы зат күрсəтелгəн
искəртүгə карата ризасызлык белдерергə хокуклы. Искəртүгə карата ризасызлык
Калган профилактик чаралар кулланылмаска мөмкин (2020 елның 31 июлендəге «Россия Федерациясендə
дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы Федераль законның 45
статьясы 2 өлешен карагыз).

Башкарма комитет тарафыннан алынганнан соң 30 көн эчендə карала. Искəртүгə
карата ризасызлыкның нəтиҗəсе турында язма яки электрон документ рəвешендə
контрольдə торучы затка ризалык яисə килешмəү турындагы мəгълүмат белəн
җавап җибəрелə. Ризасызлык белəн риза булмау очрагында тиешле нигезлəүлəр
күрсəтелə.
3.9. Контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи зат тарафыннан
контрольдə торучы затларны консультациялəү телефон, видео-конференц-элемтə
аша, шəхси кабул итүдə яисə профилактик, контроль чара үткəрү барышында
гамəлгə ашырыла һəм 15 минуттан артмаска тиеш.
Гражданнарны шəхсəн кабул итү Татарстан Республикасы Əлки муниципаль
районы Иске Матак авыл җирлеге башлыгы (башлыгы урынбасары) һəм (яки)
контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи зат тарафыннан үткəрелə.
Кабул итү урыны, шулай ук кабул итү өчен билгелəнгəн көннəр һəм сəгатьлəр
турында мəгълүмат Əлки муниципаль районының рəсми сайтындагы контроль
эшчəнлегенə багышланган махсус бүлектə урнаштырыла.
Түбəндəге мəсьəлəлəр буенча телдəн яисə язма рəвештə консультация
бирү гамəлгə ашырыла:
1) төзеклəндерү өлкəсендə контроль оештыру һəм гамəлгə ашыру;
2) əлеге Нигезлəмəдə билгелəнгəн контроль чараларны гамəлгə ашыру
тəртибе;
3) контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи затларның
гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаять белдерү тəртибе;
4) мəҗбүри талəплəре булган норматив хокукый актлар (аларның аерым
нигезлəмəлəре) турында мəгълүмат алу, аларның үтəлешен бəялəү контроль
чаралар кысаларында Башкарма комитет тарафыннан башкарыла.
Контрольдə торучы затларга телдəн
консультация бирү шулай ук
гражданнар җыелыш һəм конференциялəрендə дə гамəлгə ашырылырга мөмкин.
3.10. Контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи зат тарафыннан
язма рəвештə консультация бирү түбəндəге очракларда гамəлгə ашыра:
1) контрольдə торучы зат тарафыннан консультация бирү мəсьəлəлəре
буенча язма җавап бирү турында язма мөрəҗəгать бирелү;
2) консультация бирү вакытында куелган сорауларга телдəн җавап бирү
мөмкин булмау;
3)куелган сорауларга җавап өстəмə мəгълүмат соратып алуны талəп итү.
Контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи зат консультация
бирүне гамəлгə ашырганда, Россия Федерациясе законнары нигезендə
файдалану мөмкинлеге чиклəнгəн мəгълүматның конфиденциальлеген сакларга
тиеш.
Консультация барышында контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле
вазыйфаи затларның, контроль чарасының башка катнашучыларының конкрет
контроль чарасын, карарларын һəм (яисə) гамəллəрен бəялəүне, шулай ук
контроль чаралары кысаларында уздырылган экспертиза, сынаулар нəтиҗəлəрен
үз эченə алган мəгълүмат бирелми.
Консультация барышында контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле
вазыйфаи затка билгеле булган мəгълүмат, Башкарма комитет тарафыннан
контрольдə торучы затны мəҗбүри талəплəрне үтəү мəсьəлəлəре буенча бəялəү
максатларында кулланыла алмый.
Контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи зат тарафыннан
консультация бирүне исəпкə алу журналы алып барыла.
Башкарма комитетка контрольдə торучы зат һəм аларның вəкиллəреннəн
биш һəм аннан күбрəк мөрəҗəгатьлəр кергəн очракта, консультация бирү
Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл җирлеге
башлыгы (башлыгы урынбасары) яисə контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле

вазыйфаи зат тарафыннан имзаланган язма аңлатмасы Əлки муниципаль
районының рəсми сайтындагы контроль эшчəнлеккə багышланган махсус
бүлегендə урнаштырыла.
3.11. Профилактик визит контрольдə торучы зат эшчəнлеген гамəлгə
ашыру урыны буенча профилактик əңгəмə формасында яки видео-конференцияэлемтə куллану юлы белəн уздырыла.
Профилактик визиты барышында контрольдə торучы зат аның эшчəнлегенə
яки аның карамагындагы контроль объектларына карата куелган мəҗбүри
талəплəр, аларның хəвеф-хəтəр критерийларына туры килүе, хəвеф-хəтəр
категориясен киметүнең нигезлəре һəм тəкъдим ителə торган ысуллары, шулай ук
контроль объектларына карата тиешле хəвеф-хəтəр категориясенə кертүдəн
чыгып үткəрелə торган контроль чараларының эчтəлеге һəм интенсивлыгы
турында мəгълүмат ала.
Профилактика визитын уздырганда, контрольдə торучы затларга мəҗбүри
талəплəрне бозуларны бетерү турында күрсəтмəлəр бирелми. Профилактик визит
барышында тикшеренүче зат тарафыннан бирелгəн аңлатмалар рекомендация
характерында.
Мəҗбүри профилактик визит югары куркыныч категориясенə кертелгəн
контроль объектларына карата эшчəнлекне гамəлгə ашыруга керешүче
контрольдə торучы затларга карата үткəрелə.
Мəҗбүри профилактик визитны уздыру турында контрольне гамəлгə
ашырырга вəкалəтле вазыйфаи зат контрольдə торучы затка
аны уздыру
датасына кадəр биш эш көненнəн дə соңга калмыйча хəбəр итə.
Мəҗбүри профилактик визит үткəрү турында хəбəрнамə язма рəвештə
төзелə.
Мəҗбүри профилактик визит үткəрү турында хəбəрнамə «Россия
Федерациясендə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль
турында»Федераль законның 21 статьясындагы 4 өлешендə билгелəнгəн тəртиптə
контрольдə торучы зат адресына җибəрелə.
Контрольдə торучы зат, аны үткəрү датасына кадəр өч эш көненнəн дə соңга
калмыйча Башкарма комитетка хəбəр итеп, мəҗбүри профилактик визит үткəрүдəн
баш тартырга хокуклы.
Мəҗбүри профилактика визитын үткəрү вакыты контрольне гамəлгə
ашырырга вəкалəтле вазыйфаи зат тарафыннан мөстəкыйль рəвештə билгелəнə
һəм бер эш көненнəн дə артмаска тиеш.
4. Контроль чараларны һəм контроль гамəллəрне гамəлгə ашыру
4.1. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашырганда Башкарма
комитет тарафыннан əлеге чаралар кысаларында түбəндəге контроль чара һəм
контроль гамəллəр үткəрелергə мөмкин:
1) инспекция визиты (мəҗбүри талəплəр нигезендə контрольдə торучы зат
(аның филиаллары, вəкиллеклəре, аерымланган структур бүлекчəлəре) урнашкан
урында булырга тиешле документларны карау, сораштыру, язма аңлатмалар алу,
инструменталь тикшерү ярдəмендə);
2) рейд тикшерүе (карау, сораштыру, язма аңлатмалар алу, документларны
теркəү, инструменталь тикшерү, сынау, экспертиза ярдəмендə);
3) документар тикшерү (язма аңлатмалар алу, документларны теркəү,
экспертиза ярдəмендə);
4) күчмə тикшерү (карау, сораштыру, язма аңлатмалар алу, документларны
теркəү, инструменталь тикшерү, сынау, экспертиза ярдəмендə);
5) мəҗбүри талəплəрнең үтəлешен күзəтү ( мəҗбүри талəплəрне үтəү
кысаларында контрольдə торучы затлар тарафыннан бирелъче төзеклəндерү

өлкəсендə контроль объектлары турындагы белешмəлəрне, шул исəптəн
ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек барышында керə торган белешмəлəрне
җыю һəм анализлау, шулай ук дəүлəт һəм муниципаль мəгълүмат
системаларында булган мəгълүматлар, “Интернет” челтəреннəн алынган
мəгълүматлар, һəркем файдалана алырлык башка мəгълүматлар, шулай ук фотоһəм кинога төшерү, видеога яздыру функциялəре булган хокук бозуларны теркəү
автоматик режимда эшлəүче техник чараларны кулланып алынган мəгълүматлар);
6) күчмə тикшерү (карау, инструменталь тикшерү (видеоязма кулланып),
сынау, экспертиза ярдəмендə).
Əлеге пункт белəн каралган контроль чара һəм контроль гамəллəр төрлəре
күрсəтелгəн чаралар кысаларында конкрет контроль объектын хəвеф-хəтəр
категориясенə кертүгə карап əлеге Нигезлəмəнең 1 нче кушымтасы нигезендə
дифференциациялəнми.
4.2. Мəҗбүри талəплəрнең үтəлешен күзəтү һəм күчмə тикшерү Башкарма
комитет тарафыннан контрольдə торучы затлар белəн бəйлəнешсез үткəрелə.
4.3. Əлеге Нигезлəмəнең 4.1 пунктының 1 - 4 пунктчаларында күрсəтелгəн
контроль чаралар планлы һəм планнан тыш чаралар рəвешендə уздырыла.
4.4. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашыру кысаларында
түбəндəге планлы тикшерү чаралары үткəрелергə мөмкин:
1) инспекция визиты;
2) рейд тикшерүе;
3) документар тикшерү;
4) күчмə тикшерү;
4.5. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашыру кысаларында
түбəндəге планнан тыш тикшерү чаралары үткəрелергə мөмкин:
1) инспекция визиты;
2) рейд тикшерүе;
3) документар тикшерү;
4) күчмə тикшерү;
5) мəҗбүри талəплəрнең үтəлешен күзəтү;
6) күчмə тикшерү.
4.6. Контрольдə торучы затлар белəн үзара хезмəттəшлек итү белəн
уздырыла торган контроль чараларны үткəрү өчен түбəндəгелəр нигез булып
тора:
1) Башкарма комитетта закон тарафыннан саклана торган кыйммəтлəргə
зыян (зарар) китерү турында яисə зыян (зарар) китерү куркынычы турында
гражданнар һəм оешмалар мөрəҗəгатьлəре (гаризалары) , дəүлəт хакимияте
органнарыннан, җирле үзидарə органнарыннан, массакүлəм мəгълүмат
чараларыннан алынган мəгълүмат,шулай ук контроль чаралар, үзара
бəйлəнешсез контроль чараларны, шул исəптəн контрольдə торучы бүтəн
затларга карата үткəрелə торган контроль чараларны да кертеп үткəрү
нəтиҗəсендə алынган белешмəлəр булу;
2) мəҗбүри талəплəрне бозу хəвеф - хəтəр индикаторлары белəн расланган
параметрларга контроль объектның туры килүен яисə контроль объектның
мондый параметрлардан читлəшүен ачыклау;
3) контроль чаралар уздыру планына кертелгəн контроль чараларын уздыру
сроклары җитү;
4) Россия Федерациясе Президентының, Россия Федерациясе Хөкүмəтенең
конкрет контрольдə торучы затларга карата контроль чара үткəрү турында
күрсəтмəсе;
5) прокуратура органнарына кергəн материаллар һəм мөрəҗəгатьлəр
буенча законнарның үтəлешен күзəтү, кеше һəм граждан хокукларын һəм
иреклəрен үтəү кысаларында контроль чара уздыру турында прокурор талəбе;

6) мəҗбүри талəплəрне ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсəтмəне
үтəү срогы чыгу - əгəр контрольдə торучы зат тарафыннан үзенə бирелгəн
күрсəтмəдə каралган документларны һəм белешмəлəрне тапшырмаса яисə
тапшырылган документлар һəм мəгълүматлар нигезендə мəҗбүри талəплəрне
бозуны бетерү турындагы күрсəтмəнең үтəлеше турында нəтиҗə ясарга мөмкин
булмаса.
4.7. Мəҗбүри талəплəрне бозуның хəвеф - хəтəр индикаторлары əлеге
Нигезлəмəгə 2 нче кушымтада күрсəтелгəн.
Мəҗбүри талəплəрне бозуның хəвеф - хəтəр индикаторлары исемлеге Əлки
муниципаль районының рəсми сайтындагы контроль эшчəнлеккə багышланган
махсус бүлегендə урнаштырыла.
4.8. Контрольдə торучы зат белəн берлектə үткəрелə торган контроль
чаралар Башкарма комитетның контроль чараларын үткəрү турындагы күрсəтмəсе
нигезендə үткəрелə.
4.9. Закон тарафыннан саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү
турында белешмəлəр нигезендə Башкарма комитетның контроль чараны уздыру
турында күрсəтмəсе яки контрольдə торучы затның эшчəнлек параметрларын
билгелəү, аларга туры килү яки кире кагу мəҗбүри талəплəрне бозу
куркынычының расланган индикаторлары контроль чараны уздыру өчен нигез
булып тора, мондый күрсəтмə контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи
затның контроль чараларын үткəрү турында дəлиллəнгəн белешмəсе нигезендə
кабул ителə.
4.10. Контрольдə торучы затлар белəн үзара бəйлəнешсез үткəрелə торган
контроль чаралар, Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл җирлеге башлыгы
(башлык урынбасары) йөклəмəсе, Башкарма комитетның эш планнарында булган
йөклəмə, шул исəптəн 2020 елның 30 июлендəге «Россия Федерациясендə дəүлəт
контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы
Федераль законда билгелəнгəн очракларда үткəрелə.
4.11. Гражданнарга, юридик затларга һəм шəхси эшмəкəрлəргə
индивидуаль карата контроль чаралар 2020 елның 30 июлендəге «Россия
Федерациясендə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль
турында» 248-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə контрольне гамəлгə
ашырырга вəкалəтле вазыйфаи затлар тарафыннан үткəрелə.
4.12. Башкарма комитет төзеклəндерү өлкəсендə контрольне оештыру һəм
гамəлгə ашырганда түлəүсез нигездə əлеге документлар карамагында булган
бүтəн органнар яки күрсəтелгəн органнарга караган оешмаларның документларын
һəм (яки) мəгълүматларын һəм (яки) ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек
кысаларындагы, шул исəптəн электрон формада белешмəлəр ала. Күрсəтелгəн
документлар һəм (яки) белешмəлəр исемлеге, аларны тапшыру тəртибе һəм
сроклары Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2016 елның 19 апрелендəге 724-р
номерлы күрсəтмəсе белəн расланган дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органнары,
муниципаль контроль органнары тарафыннан карамагында бу документлар һəм
(яки) мəгълүмат булган башка дəүлəт органнарыннан, җирле үзидарə
органнарыннан яисə дəүлəт органнарына яки җирле үзидарə органнарына
буйсынган оешмалардан тикшерүлəр оештырганда һəм үткəргəндə ведомствоара
мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында соратып алына һəм алына торган
документлар һəм (яисə) мəгълүматлар исемлеге, шулай ук Россия Федерациясе
Хөкүмəтенең 2021 елның 6 мартындагы «Дəүлəт контролен (күзəтчелеген),
муниципаль контрольне гамəлгə ашыру кысаларында ведомствоара мəгълүмати
хезмəттəшлек турында» 338 нче карары белəн расланган ведомствоара
мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында контроль (күзəтчелек) органнарыннан
яисə əлеге органнарга буйсынучы оешмалардан алынган, дəүлəт контролен
(күзəтчелеген), муниципаль контроль төрлəрен оештырганда һəм гамəлгə

ашырганда, контроль (күзəтчелек) органнары яисə əлеге органнарга караган
оешмалардан алынган документлар һəм (яки) белешмəлəр бирү кагыйдəлəре
белəн билгелəнə.
4.13.
Юридик затларга, шəхси эшмəкəрлəргə һəм гражданнарга карата
планлы контроль чаралар планлы контроль чаралар чираттагы календарь елга
планлаштырылган
контроль
(күзəтчелек)
чараларын
үткəрү
планын
формалаштыру кагыйдəлəре нигезендə,
прокуратура органнары белəн
килештерелеп эшлəнгəн үткəрүнең еллык планнары нигезендə, ел дəвамында
контроль (күзəтчелек) чараларын кертү һəм аннан төшереп калдыру Россия
Федерациясе Хөкүмəтенең 2020 елның 31 декабрендəге «Чираттагы календарь
елга планлы контроль (күзəтчелек) чараларын үткəрү планын формалаштыру, аны
прокуратура органнары белəн килештерү, аңа кертү һəм аннан ел дəвамында
контроль (күзəтчелек) чараларын төшереп калдыру тəртибе турында» 2428
номерлы карар, əлеге Нигезлəмəдə билгелəнгəн үзенчəлеклəрне исəпкə алып
уздырыла.
4.14. Контрольдə торучы зат булган шəхси эшмəкəр һəм гражданнар
контроль чараны үткəргəндə катнашу мөмкинлеге булмау турында мəгълүматны
Башкарма комитетка тапшырырга хокуклы,килеп туган очракта, Башкарма
комитетка контроль чарасын үткəргəндə булу мөмкинлеге булмау турында
мəгълүмат бирергə хокуклы, шуңа бəйле рəвештə контроль чараны үткəрү
Башкарма комитет тарафыннан шəхси эшмəкəр, гражданның əлеге мөрəҗəгатьтə
күрсəтелгəн хəллəрне бетерергə кирəкле срокка (əмма 20 көннəн дə артмый)
күчерелə, бер үк вакытта түбəндəге шартларны үтəү керə:
1)контрольдə торучы затның яисə аның вəкиленең булмавы контроль
чарасын үткəргəндə контроль талəплəрне үтəүне гамəлгə ашыруга вəкалəтле
вазыйфаи зат тарафыннан бəялəүгə комачауламый, шул ук вакытта контрольдə
торучы затка контроль чараны уздыру турында тиешле рəвештə хəбəр ителгəн
булуы шарт;
2) закон белəн саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) турыдан-туры
куркыныч китерү яисə фактта китерү билгелəре булмау;
3) контроль чараны үткəргəндə контрольдə торучы затның (контрольдə
тотыла торган зат авыруы, аның командировкасы һ.б.) җитди сəбəплəре булу.
4.15. Күчмə тикшерүне үткəрү срогы 10 эш көненнəн артмаска тиеш.
Күчмə тикшерү барышында кече эшмəкəрлекнең бер субъектына карата
хезмəттəшлекнең гомуми срогы кече предприятие өчен 50 сəгатьтəн һəм
микропредприятие өчен 15 сəгатьтəн артмый.
Россия Федерациясенең берничə субъекты территориясендə үз эшчəнлеген
гамəлгə ашыручы оешмага карата күчмə тикшерү үткəрү срогы оешманың һəр
филиалы, вəкиллеге, аерымланган структур бүлекчəсе яисə җитештерү объекты
буенча аерым билгелəнə.
4.16. Контроль чаралар үткəрүнең барлык очракларында контроль
гамəллəрне башкарырга вəкалəтле вазыйфаи затлар һəм контроль гамəллəрне
башкаруга җəлеп ителə торган затлар тарафыннан мəҗбүри талəплəрне үтəүне
(бозуны) дəлиллəү өчен фотога төшерү, аудио- һəм видео язма, контроль чараны
уздыруга вəкалəтле вазыйфаи затлар үткəрə торган геодезик һəм картометрик
үлчəүлəр кулланылырга мөмкин. Фотога төшерү, аудио һəм видеога яздыру,
геодезик һəм картометрик үлчəүлəр һəм əлеге максатлар өчен файдаланылган
техник чаралар турында мəгълүмат контроль чара нəтиҗəлəре буенча төзелə
торган актта һəм контроль чара кысаларында үткəрелə торган контроль гамəл
нəтиҗəлəре буенча төзелə торган беркетмəдə чагыла.
4.17. Контроль чара нəтиҗəлəренə контрольдə торучы зат тарафыннан
мəҗбүри талəплəрне үтəүне бəялəү, мəҗбүри талəплəрне бозуларны кисəтү һəм
(яисə) аларны бозуны туктату өчен шартлар тудыру, бозылган хəлне торгызу,

вəкалəтле органнарга яисə вазыйфаи затларга Башкарма комитет тарафыннан
2020 елның 31 июлендəге «Россия Федерациясендə дəүлəт контроле
(күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы Федераль
законның 90 статьясындагы 2 өлешендə каралган җаваплылыкка тарту һəм (яки)
чараларны куллану турындагы мəсьəлəне карау өчен мəгълүмат җибəрү керə.
4.18. Контрольле зат белəн үзара хезмəттəшлекне күздə тоткан контроль
чараны уздыру тəмамлангач, контроль чара акты төзелə. Мондый чараны уздыру
нəтиҗəлəре буенча мəҗбүри талəплəрне бозу ачыкланган очракта, актта нəкъ
менə нинди мəҗбүри талəп бозылган, нинди норматив хокукый акт һəм аның
структур берəмлеге билгелəнгəнлеге күрсəтелə. Ачыкланган хокук бозулар
контроль чарасын үткəрү тəмамланганчы, бетерелгəн очракта, актта аны бетерү
факты күрсəтелə. Мəҗбүри талəплəрне бозуның дəлиллəре булган документлар,
башка материаллар актка беркетелергə тиеш. Контроль чара уздырганда
тутырылган тикшерү кəгазьлəре актка теркəлə.
Актны рəсмилəштерү Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан башка
тəртип билгелəнмəгəн очракта, мондый чараны уздыру тəмамланган көнне
контроль чараны уздыру урынында башкарыла.
Прокуратура органнары белəн килештерелгəн контроль чара акты Контроль
(күзəтчелек)
чараларының
бердəм
реестры
аша
турыдан-туры
аны
рəсмилəштергəннəн соң прокуратура органнарына җибəрелə.
4.19. Контроль чаралар турында мəгълүмат Контроль (күзəтчелек)
чараларының бердəм реестрында урнаштырыла.
4.20.
Контрольдə торучы затларга контрольне гамəлгə ашырырга
вəкалəтле вазыйфаи затлар тарафыннан башкарылган эшлəр һəм кабул ителə
торган карарлар турында мəгълүмат бирү Контроль (күзəтчелек) чараларының
бердəм реестрында күрсəтелгəн гамəллəр һəм карарлар турында белешмəлəр
урнаштыру, шулай ук дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтү һəм дəүлəт һəм
муниципаль функциялəрне башкару өчен электрон формада кулланыла торган
мəгълүмат системаларының мəгълүмати-технологик хезмəттəшлеген тəэмин
итүче инфраструктура ярдəмендə, шул исəптəн «Бердəм дəүлəт һəм муниципаль
хезмəтлəр (функциялəр) порталы» федераль дəүлəт мəгълүмат системасы (алга
таба - дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталы) һəм (яисə) дəүлəт
һəм муниципаль хезмəтлəрнең региональ порталы аша аларны контрольдə
тотучы затларга җиткерү юлы белəн гамəлгə ашырыла.
Эшмəкəрлек эшчəнлеген гамəлгə ашырмаган, контрольдə торучы зат булган
гражданга контрольне гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи затлар кылган
гамəллəр һəм кабул ителə торган карарлар турында хəбəр алардан Башкарма
комитет адресына кəгазьдə документлар алу кирəклеге турында хəбəрнамə
юллаган яисə Башкарма комитетта контрольдə торучы затның электрон почта
адресы турында белешмəлəре, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм
порталы аша аңа документларны электрон рəвештə юллау мөмкинлеге булмаган
очракта, кəгазьдə документлар җибəрү юлы белəн җибəрелə (затның бердəм
идентификация һəм аутентификация системасында хисап язмасы булмаса яки ул
бердəм идентификация һəм аутентификация системасында теркəү процедурасын
узуны төгəллəмəгəн очракта). Күрсəтелгəн граждан Башкарма комитетка
документларны кəгазьдə җибəрергə хокуклы.
2023 елның 31 декабренə кадəр контрольдə торучы затка контрольне
гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи затларның гамəллəре һəм кабул ителə
торган карарлар турында хəбəр итү, Башкарма комитет тарафыннан контрольдə
торучы затка документлар һəм белешмəлəр, шул исəптəн кəгазь чыганакта,
контрольдə торучы затка электрон формада мəгълүмат җиткерү мөмкин булмаган
очракта яки контрольдə торучы зат соравы буенча почта элемтəсеннəн
файдаланып, җибəрүне гамəлгə ашырырга мөмкин.

4.21. Актта бəян ителгəн фактлар һəм нəтиҗəлəр белəн килешмəгəн
очракта, контрольдə торучы зат 2020 елның 31 июлендəге «Россия
Федерациясендə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль
турында» 248-ФЗ номерлы Федераль законның 39 - 40 статьяларында һəм əлеге
Нигезлəмəнең 5 бүлегендə каралган тəртиптə шикаять җибəрергə хокуклы.9
4.22. Контроль чарасын үткəргəндə мəҗбүри талəплəрне бозулар
ачыкланмаган очракта, бу хакта белешмəлəр Контроль (күзəтчелек) чараларының
бердəм реестрына кертелə. Контрольне гамəлгə ашыруга вəкалəтле вазыйфаи зат
мəҗбүри талəплəрне үтəү буенча тəкъдимнəр бирергə, закон тарафыннан саклана
торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү хəвеф-хəтəрен профилактикалауга
юнəлдерелгəн башка чаралар үткəрергə хокуклы.
4.23. Контроль чара уздырганда контрольдə торучы зат тарафыннан
мəҗбүри талəплəрне бозу ачыкланган очракта Россия Федерациясе законнарында
каралган вəкалəтлəр чиклəрендə Башкарма комитет (контрольне гамəлгə ашыруга
вəкалəтле вазыйфаи зат ) түбəндəгелəргə бурычлы:
1)контрольдə торучы затка контроль чара актын рəсмилəштергəннəн соң,
ачыкланган хокук бозуларны бетерүнең тиешле срокларын күрсəтеп һəм (яисə)
закон белəн саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерүне булдырмау
чараларын үткəрү турында күрсəтмə бирергə.
2)контроль чара уздырганда контроль объектына ия булган һəм (яки) аннан
файдаланучы гражданин, оешма эшчəнлеге закон тарафыннан саклана торган
кыйммəтлəргə зыян (зара) китерүгə турыдан-туры куркыныч тудыруы яки мондый
зыян (зыян) китерелүе ачыкланса, закон белəн саклана торган кыйммəтлəргə зыян
(зарар) китерүне булдырмау яисə аны туктату буенча Россия Федерациясе
законнарында каралган чараларны кичекмəстəн кабул итəргə һəм закон белəн
саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү куркынычы һəм аны булдырмау
ысуллары турында гражданнар, оешмаларга телəсə нинди мөмкин булган ысул
белəн мəгълүматка җиткерергə;
3) контроль чара барышында җинаять билгелəре яисə административ хокук
бозу ачыкланса, тиешле мəгълүматны үз компетенциясе нигезендə дəүлəт
органына җибəрергə яисə тиешле вəкалəтлəр булганда гаепле затларны законда
билгелəнгəн җаваплылыкка җəлеп итү чараларын күрергə;
4)
ачыкланган мəҗбүри талəплəрне бозуларны бетерүне контрольдə
тотуны гамəлгə ашыру, мəҗбүри талəплəрне бозуларны кисəтүне тикшереп тору,
закон белəн саклана торган кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү мөмкинлеген
булдырмау, күрсəтмəне билгелəнгəн срокта үтəмəгəн очракта, əгəр мондый чара
законнарда каралган булса, күрсəтмəне мəҗбүри үтəү турындагы талəп белəн
судка мөрəҗəгать иткəнчегə кадəр аның үтəлешен тəэмин итү буенча чаралар
күрергə;
5) мəҗбүри талəплəрне үтəү, закон тарафыннан саклана торган
кыйммəтлəргə зыян (зарар) китерү хəвеф-хəтəрен профилактикалауга
юнəлдерелгəн башка чаралар уздыру буенча тəкъдимнəр бирү турындагы
мəсьəлəне карарга.
4.24. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашырганда контрольне
гамəлгə ашыруга вəкалəтле вазыйфаи зат билгелəнгəн тəртиптə федераль
башкарма хакимият органнары һəм аларның территориаль органнары, Татарстан
Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарə органнары, хокук
саклау органнары, оешмалар һəм гражданнар белəн үзара хезмəттəшлек итəлəр.
Төзеклəндерү өлкəсендə контрольлекне гамəлгə ашыру кысаларында
контроль чара үткəрү барышында Россия Федерациясе законнарында
административ һəм башка җаваплылык каралган законнар талəплəрен бозу
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Муниципаль контрольнең əлеге төрендə судка кадəр шикаять бирү системасы кулланылса (39 ст. 4 өлеше).
Киресенчə булганда əлеге норма төшереп калдырылырга тиеш.

ачыкланган очракта, контроль чара актында ачыкланган хокук бозу билгелəре
булу турында мəгълүмат күрсəтелə. Тикшерүне гамəлгə ашыруга вəкалəтле
вазыйфаи зат күрсəтелгəн актның күчермəсен тиешле җаваплылыкка тартырга
вəкалəтле хакимият органына юллый.
5. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольнең төп күрсəткечлəре һəм аларның
максатчан күрсəткечлəре
5.1. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольне гамəлгə ашыруның нəтиҗəлелеген
бəялəү 2020 елның 31 июлендəге «Россия Федерациясендə дəүлəт контроле
(күзəтчелеге) һəм муниципаль контроль турында» 248-ФЗ номерлы Федераль
законның 30 статьясы нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.2
Контроль төренең төп күрсəткечлəре һəм аларның максатчан
күрсəткечлəре, төзеклəндерү өлкəсендə контроль өчен индикатив күрсəткечлəре
Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл җирлеге
Советы тарафыннан раслана.

Татарстан Республикасы Əлки муниципаль
районының "Иске Матак авыл җирлеге" муниципаль
берəмлеге территориясендə төзеклəндерү
өлкəсендə муниципаль контроль турындагы
нигезлəмəгə 1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районы Иске Матак авыл
җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан төзеклəндерү өлкəсендə
контрольлек итүне тормышка ашырганда төзеклəндерү өлкəсендə контроль
объектларын билгеле бер хəвеф-хəтəр категориясенə кертү критерийлары10
1. 1. Югары хəвеф-хəтəр категориясенə (бу - 1 нче вариант, ул барлык
янəшəдəге территориялəрне югары хəвеф-хəтəр категориясенə кертə)бина,
төзелеш, корылма, җир кишəрлеклəренə (янəшəдəге территориялəргə) якын
урнашкан территориялəр керə:
а)Иске Матак авылы Үзəк, Чапаев, Заозерная урамнарында;
б) Югары Матак авылы Шəпкə, Полевая урамнарында;
в) Абдул Салман авылы Тукай урамында;
г) Яңа Сихтермə Бистəсе, Майская, Лесная урамында;
д) Чуаш Шəпкəсе авылы Үзəк урамнарында;
е) Татар Шəпкəсе авылы Чуаш урамнарында
2. Урта хəвеф-хəтəр категориясенə түбəндəге урыннарда урнашкан элмə
такталар, фасадлар биналар, корылмалар керə:
биналар, корылмалар, корылмаларның элмə такталары, фасадлары.:
а)Иске Матак авылы Үзəк, Пролетар урамнарында;
б) Югары Матак авылы Шəпкə, Полевая урамнарында;
в) Абдул Салман авылы Тукай урамында;
г) Яңа Сихтермə Бистəсе, Майская, Лесная урамында;
д) Чуаш Шəпкəсе авылы Үзəк урамнарында;
е) Татар Шəпкəсе авылы Чуаш, Татар урамнарында
3. Төзеклəндерү өлкəсендə контрольнең барлык башка объектлары түбəн
хəвеф-хəтəр категориясенə керə.
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Əлеге критерийлар исемлеге үрнəк булып тора. Хəвеф-хəтəр белəн идарə итү системасы нəкъ менə шушы
муниципаль берəмлеккə хас булган хəвеф-хəтəрлəрне анализлауны һəм əлеге территория өчен критерийлар
системасын эшлəүне күздə тота.

Татарстан Республикасы Əлки муниципаль
районының "Иске Матак авыл җирлеге"
муниципаль берəмлеге территориясендə
төзеклəндерү өлкəсендə муниципаль контроль
турындагы нигезлəмəгə 2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Əлки муниципаль районының Иске Матак авыл
җирлеге башкарма комитеты төзеклəндерү өлкəсендə контрольне 11
гамəлгə ашырганда планнан тыш тикшерүлəр үткəрү кирəклеген билгелəү
өчен кулланыла торган мəҗбүри талəплəрне бозуның хəвеф-хəтəр
индикаторлары

1.
Янəшə
территориядə
яисə
гомуми
файдаланудагы
башка
территориялəрдə чүп-чар һəм җитештерү һəм куллану калдыклары булу.
2. Янəшə территориядə карантин, агулы һəм чүп үлəннəре, киселгəн агач
һəм куак калдыклары булу.
3. Торак булмаган бина, корылма, төзелешлəрнең фасадларында,
стеналарында, шулай ук төзеклəндерү элементлары һəм җəмəгать урыннарында
үз белдеклəре белəн ясалган язулар яки рəсемнəр булу.
4. Янəшə территориядə гражданнарның ирекле һəм куркынычсыз үтүенə
комачаулык итүче каршылык булу.
5. Бина, корылма түбəлəрендə боз сөңгелəре булу.
6. Халыкның аз хəрəкəтлəнүче төркеменең мəгариф, сəламəтлек саклау,
мəдəният, физик тəрбия һəм спорт, халыкка социаль хезмəт күрсəтү
объектларына ирекле үтеп керүенə комачаулаучы киртəлəр булу.
7. Инженерлык корылмаларын эксплуатациялəү өчен кирəкле мəгълүматны
үз эченə алган махсус билгелəрне, язуларны юк итү яки зыян китерү.
8. Җир эшлəрен башкару рөхсəтеннəн башка яисə мондый рөхсəтнең
гамəлдə булу срогын арттырып башкару.12
9. Җир эшлəрен башкарганда бина янына килү һəм аларга керү юлларына
ирекле үтеп керүгə, шулай ук ишегалларына ирекле керүгə, җəяүлелəрнең, шул
исəптəн Иивалидларның һəм халыкның аз хəрəкəтлəнүче төркеменең иминлеген
тəэмин итү өчен киртəлəр тудыру.
10. Транспорт чараларын төзеклəндерү кагыйдəлəре чиклəнгəн газонда яки
башка яшеллəндерелгəн яки рекреацион территориядə урнаштыру.
11. Кисү билетыннан башка агач һəм куакларны кисү, утырту яисə күчереп
утырту мондый документлар нигезендə башкарылырга тиеш булган очракларда
агач һəм куакларны кисү, күчереп утырту яисə утырту.13
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Индикаторларның əлеге Исемлеге үрнəк булып тора. Хəвеф-хəтəр елəн идарə итү системасы нəкъ менə
шушы муниципаль берəмлеккə хас булган хəвеф-хəтəрлəрне анализлауны һəм əлеге территория өчен
индикаторлар эшлəүне күздə тота.
12
Җир эшлəрен гамəлгə ашыруга рөхсəт бирү Россия Федерациясе субъектлары территориялəрендə һəм
муниципаль берəмлеклəр территориялəрендə шəһəр төзелеше эшчəнлеген гамəлгə ашыру үзенчəлеклəре
белəн бəйле процедура булып тора һəм мондый процедура һəм аны уздыру тəртибе Россия Федерациясе
субъектының норматив хокукый акты яисə җирле үзидарə вəкиллекле органының муниципаль хокукый акты
белəн билгелəнгəн очракта кулланыла ала (Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2014 елның 30 апрелендəге
403 номерлы, 2017 елның 28 мартындагы 346 номерлы, 2016 елның 7 ноябрендəге 1138 номерлы, 2017
елның 17 апрелендəге 452 номерлы, 2016 елның 27 декабрендəге 1504 номерлы карарларында каралган
төзелеш өлкəсендəге процедураларның II бүлеген карагыз). Əгəр җир эшлəрен башкаруга рөхсəт бирү
Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты яисə җирле үзидарə вəкиллекле органының
муниципаль хокукый акты нигезендə каралмаган булса, 8 пункт төшереп калдырылырга тиеш.
13
Агач һəм куакларны кисү һəм күчереп утыртуга йөклəмə билет һəм (яисə) рөхсəт бирү мондый
процедура һəм аны уздыру тəртибе Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты яисə җирле
үзидарə вəкиллекле органының муниципаль хокукый акты белəн билгелəнгəн очракта кулланылучы Россия

12. Гомуми файдаланудагы территориялəрдə авыл хуҗалыгы хайваннарын
һəм кошларын йөртү.

Федерациясе субъектлары территориялəрендə һəм муниципаль берəмлеклəр территориялəрендə шəһəр
төзелеше эшчəнлеген гамəлгə ашыру үзенчəлеклəре белəн бəйле процедура булып тора. (Россия
Федерациясе Хөкүмəтенең 2014 елның 30 апрелендəге 403 номерлы, 2017 елның 28 мартындагы 346
номерлы, 2016 елның 7 ноябрендəге 1138 номерлы, 2017 елның 17 апрелендəге 452 номерлы, 2016 елның 27
декабрендəге 1504 номерлы карарларында каралган төзелеш өлкəсендəге процедураларның II бүлеген
карагыз). Əгəр агач һəм куакларны кисү билетын һəм (яки) агач һəм куак утыртуга рөхсəт бирү Россия
Федерациясе субъектының норматив хокукый акты яисə җирле үзидарə вəкиллекле органының муниципаль
хокукый акты нигезендə җирлектə каралмаган булса, 11 пункт төшереп калдырылырга тиеш.

