Расланган
Кузнечиха карары белән
авыл җирлеге башлыгы
2011 елның 16 декабрендәге 25-2 номерлы
Тикшерү кәгазе формасы
Территориядә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда
кулланыла торган контроль сораулар исемлеге, аларга җаваплар контрольлек итүче зат
тарафыннан мәҗбүри таләпләрнең үтәлеше турында сөйли)
Кузнечиха авыл җирлеге
Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль
(муниципаль контроль төре)
Тикшерү кәгазе (контрольлек итүче зат тарафыннан мәҗбүри таләпләрне үтәү яки
үтәмәүне раслый торган контроль сораулар исемлеге),
Тимершык авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контроль
үткәргәндә кулланыла торган
1. Территорияне төзекләндерү кагыйдәләрен юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм
гражданнар тарафыннан үтәүгә муниципаль контроль предметы тикшерү кәгазе
формасында (контроль мәсьәләләр исемлеге) бәян ителгән муниципаль хокукый
актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләр, таләпләр белән чикләнә.
2. Кузнечиха авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү өлкәсендә муниципаль
контроль Кузнечиха авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан Кузнечиха авыл
җирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла.
3. Тикшерү кәгазе формасы Кузнечиха авыл җирлеге башкарма комитетының 16.12.20021
ел, № 25-2 карары белән расланды.
4. Юридик затның исеме, индивидуаль эшкуарның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), гражданинның исеме:______________________________
5. Тикшерү битен тутыру белән контроль чара үткәрү урыны:
____________________________________________________________________________
6. Тикшерү чараларын үткәрү турында карар реквизитлары:
____________________________________________________________________________
(тикшерү чарасын үткәрү турында күрсәтмә номеры, датасы)
7. Тикшерү чарасының хисап номеры һәм хисап номеры бирелү датасы
Бердәм тикшерү реестрында:
____________________________________________________________________________
(тикшерүнең исәп номеры һәм аны контроль (күзәтчелек) чараларның бердәм
реестрында бирү датасы күрсәтелә)
8. Вазыйфаи затның (затларның) контроль чарасы үткәрүче вазыйфасы, фамилиясе,
исеме, атасының исеме (булса):
____________________________________________________________________________
9. Муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең, таләпләрнең
эчтәлеген чагылдыра торган мәсьәләләр исемлеге, аларга җаваплар юридик зат, шәхси
эшмәкәр тарафыннан тикшерү предметын тәшкил итүче муниципаль хокукый актларда
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең, таләпләрнең үтәлүен яисә үтәлмәвен раслый.:

№ п/п җавапның мәҗбүри таләпләре булган хокукый акт реквизитларын тикшерү
предметын тәшкил итүче муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри
таләпләрнең, таләпләрнең эчтәлеген чагылдыра торган мәсьәләләр исемлеге
юк, кирәк түгел
1.
Шәһәр округы территориясендә объектларның тиешле торышына һәм карап тотуга
карата гомуми таләпләр
1.1 төзекләндерү өлкәсендә муниципаль хокукый актларда каралган төп тыюлар
тикшерелә торган территориядә үтәләме? Татарстан Республикасы Спас муниципаль
районы Кузнечиха авыл җирлеген төзекләндерү кагыйдәләре, Кузнечиха авыл советы
карары белән расланган (алга таба кагыйдәләр)
1.2 төзекләндерү кагыйдәләре нигезендә якын-тирә территорияләрнең чикләре
билгеләнгәнме? Кисәк 2 Кагыйдәләр
1.3 Кагыйдәләрнең 3.1 пункты хуҗалык һәм (яки) башка эшчәнлек алып бару нәтиҗәсендә
барлыкка килә торган чисталык һәм тәртипне тәэмин итү өлкәсендәге мөнәсәбәтләр
субъектлары тарафыннан контроль - күзәтчелек чарасы үткәрелә торган мөнәсәбәтләр,
алар карамагындагы территорияләрне даими чистартып тору, чүп-чар, калдыкларны
чыгару буенча бурычлар, Кагыйдәләрнең 3.1 пункты
2 җир кишәрлекләрен карап тоту
2.1 төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән таләпләр үтәләме, тикшерелүче җир
участогы хуҗасы (арендаторы) әлеге кишәрлекне тиешле хәлдә тоту буенча?
Кагыйдәләрнең 3.1 Пункты
3 юлларны карап тоту
3.1 контроль-күзәтчелек чарасы үткәрелә торган хезмәт күрсәтүче оешма тарафыннан
юлларны карап тоту буенча төп таләпләр үтәләме?
Кагыйдәләрнең 3.7 Пункты
4 биналар, корылмалар фасадларын карап тоту
4.1 контроль-күзәтчелек чарасы үткәрелә торган бинаны эксплуатацияләү өчен җаваплы
зат тарафыннан бинаның фасадларын карап тоту буенча төп таләпләр үтәләме?
Кагыйдәләрнең 3.2 Пункты
5 шәхси торак йортларны карап тоту
5.1 шәхси йорт хуҗасы тарафыннан төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән төп
вазыйфалар үтәләме? Төзекләндерү кагыйдәләре
5.2 шәхси йорт хуҗасы тарафыннан, үзәкләштерелгән канализация юк икән, җирле
канализацияне урнаштыру һәм аларга хезмәт күрсәтү, чокыр яру буенча шартлар
үтәләме.
Төзекләндерү кагыйдәләре
6 тышкы яктырту объектларын (чараларын) тоту
6.1 тышкы яктырту объектлары яки тышкы яктырту чаралары белән җиһазландырылган
объектларның милекчеләре (хуҗалары, кулланучылар, баланс тотучылары), шулай ук
тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар, аларга
төзекләндерү кагыйдәләре белән беркетелгән төп бурычларны үтиләрме?
7 яңгыр канализациясе челтәрләрен карап тоту
7.1 яңгыр сулары канализациясе челтәрен тиешенчә эксплуатацияләү һәм саклау тәэмин
ителгәнме? Кагыйдәләрнең 3.9 Пункты
8 Җир, төзелеш, ремонт эшләре җитештерү урыннарын карап тоту, инженерлык
челтәрләрен һәм коммуникацияләрне салу һәм төзекләндерү буенча эшләр
8.1 төзекләндерү кагыйдәләре таләпләренә туры китереп, инженерлык челтәрләрен һәм
коммуникацияләрне салу һәм төзекләндерү буенча эшләрне җитештерүче (генераль
подрядчы) тарафыннан башкарыламы?
Кагыйдәләрнең 13 Пункты
8.2 төзекләндерү, Җир, төзелеш, ремонт эшләре тәмамланганнан соң, инженерлык
челтәрләрен һәм коммуникацияләрне салу һәм төзекләндерү эшләре тулысынча
Торгызылганмы? Кагыйдәләрнең 3.14 Пункты
9 гражданнарның күпләп тору урыннарын карап тоту
9.1 гражданнар күпләп була торган урыннарны карап тоту буенча чараларның төп
исемлеге үтәләме?
Кагыйдәләрнең 4.3 Пунктлары

9.2 гражданнар күпләп җыела торган урыннарда торучы затлар тарафыннан төп тыюлар
үтәләме? Кагыйдәләрнең 4.3 Пункты
10 яшел үсентеләрне карап тоту
10.1 яшел үсентеләрне карап тоту буенча чараларның төп исемлеге җаваплы затлар
тарафыннан башкарыламы? Кагыйдәләрнең 5.3 Пункты
10.2 гомуми файдаланудагы территорияләрдә яшел үсентеләр үстерелә торган затлар
тарафыннан төп тыюлар үтәләме? Кагыйдәләрнең 5.3 Пункты
11 хайваннар тоту
11.1 гомуми файдаланудагы территорияләрдә йорт хайваннарын урамда йөртүче затлар
тарафыннан төп тыюлар үтәләме? Кагыйдәләрнең 5.13; 9 Пункты
12 эчтәлек реклама һәм мәгълүмати конструкцияләр
12.1 реклама һәм(яки) мәгълүмат конструкцияләре хуҗасы тарафыннан объектны закон
таләпләре нигезендә урнаштыру гамәлгә ашырыламы? Кагыйдәләрнең 5.16 Пункты
12.2 төзекләндерү кагыйдәләре таләпләре нигезендә, тикшерелә торган реклама
һәм(яки) мәгълүмат конструкцияләренең милекчесе булган юридик яки физик зат
тарафыннан аны карап тоту бурычы, Кагыйдәләрнең 5.16 пункты таләпләре нигезендә
үтәләме
13 шәһәр округы территориясен җыештыру тәртибе, төзекләндерү эшләре исемлеген һәм
аларны вакыт-вакыт үтәүне дә кертеп
13.1 кышкы чорда шәһәр округы территориясен җыештыру һәм үткәрү
13.1.1 кышкы чорда шәһәр округы территориясен җыештыру һәм җыештыру буенча
чараларның төп исемлеге башкарыламы? Кагыйдәләрнең 4 Пункты
13.1.2 җәйге чорда шәһәр округы территориясен җыештыру һәм үткәрү
13.2.2 җәйге чорда шәһәр округы территориясен җыештыру һәм җыештыру буенча
чараларның төп исемлеге үтәләме? Кагыйдәләрнең 4 Пункты
13.3 йорт яны (ишегалды) территорияләрен җыештыру
13.3.1 йорт яны (ишегалды) территорияләрен җыештыруны оештыру һәм үткәрү буенча
чараларның төп исемлеге башкарыламы? Кагыйдәләрнең 4 Пункты
Комплекслы төзекләндерү элементларына карата таләпләр
14.1 яшелләндерү
14.1.1 яшелләндерү объектларын саклауга һәм урнаштыруга карата төп таләпләр
үтәлдеме? Кагыйдәләрнең 5.3 Пункты
14.2 коймалар
14.2.1 коймаларны төзекләндерү буенча төп таләпләр үтәлдеме?
Кагыйдәләрнең 5.4
Пункты
14.3 кече архитектура формалары
14.3.1 кече архитектура формалары объектларын урнаштыруга карата төп таләпләр
үтәләме? Кагыйдәләрнең 3.12; 5.15 Пункты
14.4 шәһәр округы территориясен бәйрәмчә бизәү
144.1 шәһәр округы территориясен бәйрәмчә бизәүгә карата төп таләпләр үтәләме?
Кагыйдәләрнең 3.17 Пункты
"__" ________ 20__ шәһәр
(дата күрсәтелә
тутыру
тикшерү кәгазе.
_______________________ _____________
_______________________________
(вазыйфаи зат, (имза) (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)
тутырган тикшерү кәгазе тутырган зат;
бит)

