Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль районының Кузнечиха
авыл
җирлеге
башкарма
комитетының
2021елның
16
декабрендәге № 25-1 номерлы
карарына кушымта
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Кузнечиха авыл җирлеге
территориясендә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль кысаларында 2022 елга
закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү куркынычын
профилактикалау программасы
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы (алга таба - Программа)
Кузнечиха авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль
кысаларында 2022 елга закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян)
китерү куркынычын профилактикалауның әлеге программасы оешмалар, индивидуаль
эшкуарлар һәм гражданнар тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозуга һәм (яисә) закон
саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерә ала торган шартларны, сәбәпләрне һәм
факторларны юкка чыгаруны, контрольдә тотыла торган затларга мәҗбүри таләпләрне
җиткерү өчен шартлар тудыруны, аларны үтәү ысуллары турында мәгълүматлаштыруны
арттыру максатларында эшләнде.
Әлеге Программа Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Спас
муниципаль районы _ авыл җирлегенең _ башкарма комитеты тарафыннан эшләнде һәм
башкарылырга тиеш (алга таба - башкарма комитет).
1. Муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның агымдагы торышына анализ, контроль
органның профилактик эшчәнлеген агымдагы үстерүнең тасвирламасы,
программага юнәлтелгән проблемаларга характеристика
1.1. Муниципаль контроль төре: төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль.
1.2. Муниципаль берәмлек территориясендә муниципаль контроль предметы
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: Кузнечиха (алга таба - Кагыйдәләр) карары белән расланган
муниципаль берәмлек территориясендә оешмалар, индивидуаль эшкуарлар һәм
гражданнар тарафыннан төзекләндерү кагыйдәләрендә билгеләнгән мәҗбүри
таләпләрне
үтәү,
социаль,
инженерлык
һәм
транспорт
инфраструктурасы
объектларыннан һәм күрсәтелә торган хезмәтләрдән инвалидларның файдалана алуын
тәэмин итү таләпләрен үтәү, Кагыйдәләр нигезендә муниципаль берәмлек территориясен
төзекләндерүне оештыру;
контроль чаралар нәтиҗәләре буенча кабул ителә торган карарларны үтәү.
2021 елның 9 аендагы башкарма комитеты тарафыннан күрсәтелгән өлкәдә Россия
Федерациясенең гамәлдәге законнарының үтәлешен _________ уздырылган.
Законда саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян) китерү куркынычын
профилактикалау кысаларында башкарма комитет тарафыннан 2021 елда түбәндәге
чаралар гамәлгә ашырыла:
1)
Спас муниципаль районының «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында
мәҗбүри таләпләре булган норматив хокукый актлар исемлекләрен яисә аларның аерым
өлешләрен урнаштыру, аларның үтәлешен бәяләү муниципаль контроль предметы булып
тора, шулай ук тиешле норматив хокукый актлар текстларын урнаштыру;
2)
мәҗбүри таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча юридик затларга,
индивидуаль эшкуарларга мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыру, шул исәптән мәҗбүри
таләпләрне үтәү, массакүләм мәгълүмат чараларында аңлату эшләре буенча җитәкчелек
әзерләү һәм бастырып чыгару юлы белән;
3) тиешле гомумиләштерүләр администрациясенең рәсми интернет-сайтында
муниципаль контроль гамәлгә ашыру практикасын даими гомумиләштерүне һәм
урнаштыруны тәэмин итү, шул исәптән мондый хокук бозуларны булдырмау

максатларында юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар тарафыннан кабул ителергә
тиешле чараларга карата мәҗбүри таләпләрне бозуның иң еш очрый торган очракларын
күрсәтеп;
4) «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау
турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.2
статьясындагы 5-7 өлешләре нигезендә мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында
кисәтүләр бирү.
2021 елның 9 аенда башкарма комитет тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозуның
ярамаганлыгы турында кисәтүләр 0 бирелде.
2. Программаны тормышка ашыруның максатлары һәм бурычлары
2.1. Профилактик эшнең максаты булып тора:
1) Барлык контрольдә тотучы затлар тарафыннан мәҗбүри таләпләрне намус
белән үтәүне стимуллаштыру;
2) мәҗбүри таләпләрне бозуга һәм (яки) закон тарафыннан саклана торган
кыйммәтләргә зыян (зыян) китерүгә китерә торган шартларны, сәбәпләрне һәм
факторларны бетерү.;
3) мәҗбүри таләпләрне контрольдә тотучы затларга җиткерү өчен шартлар тудыру,
аларны үтәү ысуллары турында мәгълүматлаштыруны арттыру;
4) контрольдә тотыла торган затлар тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозуны
кисәтү, мәҗбүри таләпләрне бозуга китерә торган сәбәпләрне, факторларны һәм
шартларны юкка чыгару;
5) контрольдә тотыла торган затларга административ йөкләнешне киметү;
6) закон тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә китерә торган зыян күләмен
киметү.
2.2. Профилактика эшенең бурычлары түбәндәгеләр:
1) мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау системасын ныгыту;
2) мәҗбүри таләпләрне бозуларга китерә торган сәбәпләрне, факторларны һәм
шартларны ачыклау, мәҗбүри таләпләрне бозуларны бетерүгә юнәлдерелгән чаралар
эшләү;
3) карала торган хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә оешмаларның һәм
гражданнарның хокукый аңын һәм хокукый культурасын арттыру.
Тикшереп торуның рәвеше турында нигезләмәдә намуслы контрольдә тотучы
затларны матди булмаган бүләкләүгә юнәлдерелгән чаралар каралмаган, димәк,
программада намуслылыкны стимуллаштыру чаралары каралмаган.
Мәҗбүри таләпләрне үтәүне мөстәкыйль бәяләү рәвешендәге хәлдә (үз-үзеңне
тикшерү)
каралмаган,
димәк,
программада
үз-үзеңне
тикшерү
ысуллары
автоматлаштырылган режимда билгеләнмәгән (248-ФЗ маддәсенең 1 нче өлеше).
3. Профилактик чаралар исемлеге, аларны үткәрү сроклары (чиратлылыгы).
№
п/п

1

Чараның исеме
Мәгълүмат
Тиешле
мәгълүматларны администрациянең
рәсми сайтында һәм муниципаль
берәмлекнең басма басмасында
урнаштыру юлы белән мәҗбүри
таләпләрне
үтәү
мәсьәләләре
буенча администрация тарафыннан
хәбәр ителә

Чараны гамәлгә Җаваплы вазыйфаи
ашыру срогы
зат
Даими рәвештә

Кузнечиха
авыл
җирлеге башкарма
комитеты сәркатибе

2

Белдерү кисәтү
Мәҗбүри таләпләрне бозуга юл
куймау
турында
кисәтү
администрациядә әзерләнә торган
мәҗбүри таләпләрне бозу турында
белешмәләр булган очракта һәм (яки)
мәҗбүри таләпләрне бозу закон
тарафыннан
саклана
торган
кыйммәтләргә зыян (зыян) китергән
яисә закон тарафыннан саклана
торган кыйммәтләргә зыян китерү
(зыян)
куркынычы
тудырганлыгы
турында белешмәләр расланмаган
очракта контрольлек итүче затка
игълан ителә

3

Консультирование.
Консультирование телдән яисә язма
рәвештә
телефон
аша,
видеоконференция аша, шәхси кабул итүдә,
профилактик
чара,
контроль
(күзәтчелек) чарасы үткәрү барышында
башкарыла.

Законнарда
каралган
нигезләр
барлыкка
килгән саен

Контрольдәге
затлар
һәм
аларның
вәкилләре
мөрәҗәгатьләр
е буенча даими
рәвештә.

Кузнечиха
авыл
җирлеге башкарма
комитеты сәркатибе

Кузнечиха
авыл
җирлеге башкарма
комитеты
сәркатибе

4. Программаның нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре
№
п/п
1
1.

2.

3.

Күрсәткеч исеме

Зурлык

«Россия
Федерациясендә
дәүләт
контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль
контроль
турында»
2021
елның
31
июлендәге 248-ФЗ номерлы Федераль
законның 46 статьясындагы 3 өлеше
нигезендә «Интернет» челтәрендә контроль
органның рәсми сайтында урнаштырылган
мәгълүмат вәкаләтләре.
Мәҗбүри таләпләрне әзерли торган хокук
бозулар яисә мәҗбүри таләпләрне бозуның
билгеләре
турындагы
расланган
белешмәләр белән мөрәҗәгатьләрне карау
нәтиҗәләре буенча бирелгән кисәтүләр
өлеше һәм мәҗбүри таләпләрне бозу закон
тарафыннан саклана торган кыйммәтләргә
зыян (зыян) китергән йә закон тарафыннан
саклана торган кыйммәтләргә зыян (зыян)
китерү куркынычы тудырган дип расланган
белешмәләр булмаган очракта (%)
Консультированиене сорап мөрәҗәгать
иткән
затларның
гомуми
санында
консультацияләүдән канәгать булган затлар
өлеше

100%

20% һәм аннан да күбрәк

100%

