25 февраль, 2022 ел
Шәһәр
Караларына
турында

Советының
үзгәрешләр

№ 13/11
аерым
кертү

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль
турында» 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы Федераль закон, шәһәр
Уставының 28 статьясы нигезендә
Шәһәр Советы
КАРАР бирде:
1. Шәһәр Советының 2021 елның 3 ноябрендәге 9/10 номерлы Карары белән
расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль
торак контроле турында Нигезләмәгә, 3 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян
итеп, үзгәрешләр кертергә:
« Муниципаль торак контроленең
нәтиҗәлелек һәм эффективлык күрсәткечләре исемлеге
Муниципаль торак контролен гамәлгә ашырганда түбәндәге индикатив
күрсәткечләр билгеләнә:
1) хисап чорында уздырылган планнан тыш контроль чаралар саны;
2)контроль объектының мәҗбүри таләпләрне бозу куркынычы индикаторлары
белән расланган параметрларга туры килүен яки контроль объектының мондый
параметрлардан читләштерелүен ачыклау нигезендә хисап чорында үткәрелгән
планнан тыш тикшерү чаралары саны
3) хисап чорында үзара хезмәттәшлек белән үткәрелгән контроль чараларның
гомуми саны;
4) хисап чорында һәр контроль чара төре буенча үзара хезмәттәшлек белән
уздырылган контроль чаралар саны;
5) хисап чорында дистанцион аралашу чараларын кулланып үткәрелгән
контроль чаралар саны;
6) хисап чорында уздырылган мәҗбүри профилактик визитлар саны;
7) хисап чорында игълан ителгән мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау
турында кисәтүләр саны;
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8) хисап чорында мәҗбүри таләпләрне бозулар ачыкланган контроль чаралар
саны;
9) хисап чорында административ хокук бозулар турында эшләр кузгатылган
контроль чаралар саны;
10) хисап чорында контроль чаралар нәтиҗәләре буенча салынган
административ штрафлар суммасы;
11) хисап чорында контроль чаралар уздыруны килештерү турында
прокуратура органнарына җибәрелгән гаризалар саны;
12) хисап чорында тикшерү чараларын үткәрүне килештерү турында
прокуратура органнарына җибәрелеп, прокуратура органнары килештерүдән баш
тарткан гаризалар саны
13) хисап чоры ахырына контрольдәге хисап объектларның гомуми саны;
14) хисап чоры ахырына куркыныч категориясенә кертелгән, исәпкә алынган
контроль объектлары саны, куркыныч категорияләренең һәркайсы буенча;
15) хисап чоры ахырына исәптәге контрольдәге затларның саны;
16) хисап чорында контроль чаралар уздырылган исәптә торучы контрольдәге
затлар саны;
17) хисап чорында контроль орган тарафыннан карау срогы бозылган
шикаятьләр саны;
18) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнарның вазыйфаи затларының карарларына,
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында гаризалар саны;
19) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнары вазыйфаи затларының карарларына, гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында гаризалардагы таләпләрне
канәгатьләндерү турында карар кабул ителгән гаризалар саны
20) хисап чорында дәүләт контролен оештыру һәм гамәлгә ашыру таләпләрен
тупас бозып үткәрелгән, нәтиҗәләре дөрес түгел дип танылган һәм (яки) гамәлдән
чыгарылган контроль чаралар саны.»
2. Шәһәр Советының 2021 елның 3 ноябрендәге 9/14 номерлы Карары белән
расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү
өлкәсендәге муниципаль контроль турындагы Нигезләмәгә түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1) 16 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«16. Төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру
кысаларында контроль объектларын куркыныч категориясенә кертү критерийлары:
- югары куркыныч категориясенә биналарга, төзелешләргә, корылмаларга, җир
участокларына (янәшәдәге территорияләргә) якын территорияләр керә;
- уртача
куркыныч
категориясенә
биналарның,
төзелмәләрнең,
корылмаларның элмә такталары, фасады, кече архитектура формалары, стационар
булмаган төзелмәләр һәм корылмалар, мәгълүмат такталары, күрсәткечләр,
киртәләү җайланмалары керә;
- түбән куркыныч категориясенә төзекләндерү өлкәсендәге барлык башка
контроль объектлары керә.»;
2) кушымтадагы 2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү
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өлкәсендә муниципаль контрольнең индикатив күрсәткечләре:
1) хисап чорында уздырылган планлы контроль чаралар саны;
2) хисап чорында уздырылган планнан тыш контроль чаралар саны;
3) хисап чорында контроль объектының мәҗбүри таләпләрне бозу
куркынычы индикаторлары белән расланган параметрларга туры килүен яки
контроль объектының параметрлардан тайпылышын ачыклау нигезендә
үткәрелгән планнан тыш контроль чаралар саны:
4) хисап чорында үзара хезмәттәшлек белән үткәрелгән контроль чараларның
гомуми саны;
5) хисап чорында һәр контроль чара төре буенча үзара хезмәттәшлек белән
уздырылган контроль чаралар саны;
6) хисап чорында дистанцион хезмәттәшлек чараларын кулланып үткәрелгән
контроль чаралар саны;
7) хисап чорында үткәрелгән мәҗбүри профилактик визитлар саны;
8) хисап чорында игълан ителгән мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау
турында кисәтүләр саны;
9) хисап чорында мәҗбүри таләпләрне бозулар ачыкланган контроль чаралар
саны;
10) хисап чорында административ хокук бозулар турында эшләр кузгатылган
контроль чаралар саны;
11) хисап чорында контроль чаралар нәтиҗәләре буенча салынган
административ штрафлар суммасы;
12) хисап чорында контроль чаралар уздыруны килештерү турында
прокуратура органнарына җибәрелгән гаризалар саны;
13) хисап чорында тикшерү чараларын үткәрүне килештерү турында
прокуратура органнарына җибәрелеп, прокуратура органнары килештерүдән баш
тарткан гаризалар саны
14) хисап чоры ахырына контрольдәге хисап объектларның гомуми саны;
15) хисап чоры ахырына куркыныч категориясенә кертелгән контроль
объектлары саны, куркыныч категориясенең һәркайсы буенча буенча;
16) хисап чоры ахырына исәптә торучы контрольдәге затлар саны;
17) хисап чорында аларга карата контроль чаралар уздырылган исәптә торучы
контрольдәге затлар саны;
18) хисап чорында контроль орган тарафыннан карау срогы бозылган
шикаятьләр саны;
19) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан судка кадәр тәртиптә
бирелгән, аларны карау нәтиҗәләре буенча тикшерү органы карарын тулысынча
яисә өлешчә юкка чыгару турында яисә контроль органнарының вазыйфаи
затларының гамәлләрен (гамәл кылмауларын) гамәлдә түгел дип тану турында
карар кабул ителгән шикаятьләрнең саны;
20) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнары вазыйфаи затларының карарларына, гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында гаризалардагы таләпләрне
канәгатьләндерү турында карар кабул ителгән гаризалар саны;
21) хисап чорында дәүләт контролен оештыру һәм гамәлгә ашыру таләпләрен
тупас бозып үткәрелгән, нәтиҗәләре дөрес түгел дип танылган һәм (яки) гамәлдән
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чыгарылган контроль чаралар саны.».
3. Шәһәр Советының 2021 елның 3 ноябрендәге 9/12 номерлы Карары белән
расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә автомобиль
транспортында, шәһәр җир өсте электр транспортында һәм юл хуҗалыгында
муниципаль контроль турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 1 нче кушымтага түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:
«Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегендә автомобиль транспортында,
шәһәр җир өсте электр транспортында һәм юл хуҗалыгында муниципаль
контрольне гамәлгә ашыру кысаларында тикшерелә торган мәҗбүри таләпләрне
бозу куркынычы индикаторлары исемлеге
1. Автомобиль юлларының һәм юл корылмаларының, шул исәптән автомобиль
юлларын төзекләндерү элементларының, автомобиль юлларының бүленгән
полосаларының, автомобиль юлларының юл буе полосаларының пычрануы һәм
(яисә) зарарлану факты турында ачыкланган мәгълүмат булу;
2. Юл эшчәнлеген гамәлгә ашыруга мәҗбүри таләпләрне бозуның ачыкланган
факты турында мәгълүмат булу;
3. Автомобиль юлларының бүленгән һәм (яисә) юл буе полосаларында
урнашкан юл сервисы объектларын эксплуатацияләүгә карата мәҗбүри таләпләрне
бозуның ачыкланган факты турында мәгълүмат булу;
4. Автомобиль транспортында, шәһәр җир өсте электр транспортында һәм
даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру өлкәсендә
федераль дәүләт контроле (күзәтчелеге) предметына карамаган даими рәвештә
пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның муниципаль маршрутларына карата
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне бозуның чыкланган факты турында мәгълүмат
булу;
5. Автомобиль юлларын һәм (яки) юл корылмаларын проектлау, төзү,
реконструкцияләү, ремонтлау һәм карап тоту, юл буе полосалары чикләрендә
капиталь төзелеш объектларын, юл эшчәнлеген башкару өчен билгеләнгән
объектларны һәм юл сервисы объектларын проектлау, төзү һәм реконструкцияләү
барышында, шулай ук автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын
урнаштырганда мәҗбүри үтәлергә тиешле техник таләпләрнең һәм шартларның
гамәлдә булу вакытының тәмамлану факты турында ачыкланган мәглумат булу;
6. Автомобиль юлының һәм (яки) юл корылмасының төзелеш, реконструкция,
капиталь ремонт, төзекләндерү һәм карап тоту үткәргәннән соң, мәҗбүри
таләпләргә туры килмәве факты турында ачыкланган мәглумат булу;
7. Юл эшләрен башкарганда мәҗбүри таләпләрне бозуның ачыкланган факты
турында мәгълүмат булу.
2) 2 нче кушымтадагы 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Индикатив күрсәткечләр:
Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегендә автомобиль транспортында,
шәһәр җир өсте электр транспортында һәм юл хуҗалыгында муниципаль
контрольнең индикатив күрсәткечләре исемлеге :
1) хисап чорында уздырылган планлы контроль чаралар саны;
2) хисап чорында уздырылган планнан тыш контроль чаралар саны;
3) хисап чорында контроль объектының мәҗбүри таләпләрне бозу
куркынычы индикаторлары белән расланган параметрларга туры килүен яки
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контроль объектының параметрлардан тайпылышын ачыклау нигезендә
үткәрелгән планнан тыш контроль чаралар саны:
4) хисап чорында үзара хезмәттәшлек белән үткәрелгән контроль чараларның
гомуми саны;
5) хисап чорында үткәрелгән контроль чараларның һәр төре буенча үзара
хезмәттәшлек белән контроль чаралар саны;
6) хисап чорында дистанцион хезмәттәшлек чараларын кулланып үткәрелгән
контроль чаралар саны;
7) хисап чорында үткәрелгән мәҗбүри профилактик визитлар саны;
8) хисап чорында игълан ителгән мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау
турында кисәтүләр саны;
9) хисап чорында мәҗбүри таләпләрне бозулар ачыкланган контроль чаралар
саны;
10) хисап чорында административ хокук бозулар турында эшләр кузгатылган
контроль чаралар саны;
11) хисап чорында контроль чаралар нәтиҗәләре буенча салынган
административ штрафлар суммасы;
12) хисап чорында контроль чаралар уздыруны килештерү турында
прокуратура органнарына җибәрелгән гаризалар саны;
13) прокуратура органнарына хисап чорында килештерүдән баш тарткан
контроль чаралар уздыруны килештерү турында җибәрелгән гаризалар саны;
14) хисап чоры ахырына контрольдәге хисап объектларның гомуми саны;;
15) хисап чоры ахырына куркыныч категориясенә кертелгән контроль
объектлары саны, куркыныч категориясенең һәркайсы буенча буенча;
16) хисап чоры ахырына исәптә торучы контрольдәге затлар саны;
17) хисап чорында аларга карата контроль чаралар уздырылган исәптә торучы
контрольдәге затлар саны;
18) хисап чорында контроль орган тарафыннан карау срогы бозылган
шикаятьләр саны;
19) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнары вазыйфаи затларының карарларына, гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында гаризалар саны;
20) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнары вазыйфаи затларының карарларына, гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында дәгъвалар саны;
21) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнары вазыйфаи затларының карарларына, гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында гаризалардагы таләпләрне
канәгатьләндерү турында карар кабул ителгән гаризалар саны;
22) хисап чорында дәүләт контролен оештыруга һәм гамәлгә ашыруга
таләпләрне тупас бозып үткәрелгән һәм нәтиҗәләре дөрес түгел һәм (яисә)
гамәлдән чыгарылган контроль чаралар саны.».
4. Шәһәр Советының 2021 елның 3 ноябрендәге 9/11 номерлы Карары белән
расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә бердәм
җылылык белән тәэмин итүче оешма тарафыннан җылылык белән тәэмин итү
объектларын төзү, реконструкцияләү һәм (яки) модернизацияләү чараларын
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башкаруга муниципаль контроль турында Ннгезләмәнең кушымтасына түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1) 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Индикатив күрсәткечләр:
Бердәм җылылык белән тәэмин итүче оешма тарафыннан җылылык белән
тәэмин итү объектларын төзү, реконструкцияләү һәм (яисә) модернизацияләүгә
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда түбәндәге индикатив күрсәткечләр
билгеләнә:
1) хисап чорында уздырылган планнан тыш контроль чаралар саны;
2) контроль
объектының
мәҗбүри
таләпләрне
бозу
куркынычы
индикаторлары белән расланган параметрларга туры килүен яки контроль
объектының мондый параметрлардан читләштерелүен ачыклау нигезендә хисап
чорында үткәрелгән планнан тыш тикшерү чаралары саны
3) хисап чорында үзара хезмәттәшлек белән үткәрелгән контроль чараларның
гомуми саны;
4) хисап чорында уздырылган һәр контроль чараның үзара хезмәттәшлеге
белән контроль чаралар саны;
5) хисап чорында дистанцион аралашу чараларын кулланып үткәрелгән
контроль чаралар саны;
6) хисап чорында уздырылган мәҗбүри профилактик визитлар саны;
7) хисап чорында игълан ителгән мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау
турында кисәтүләр саны;
8) хисап чорында мәҗбүри таләпләрне бозулар ачыкланган контроль чаралар
саны;
9) хисап чорында административ хокук бозулар турында эшләр кузгатылган
контроль чаралар саны;
10) хисап чорында контроль чаралар нәтиҗәләре буенча салынган
административ штрафлар суммасы;
11) хисап чорында контроль чаралар уздыруны килештерү турында
прокуратура органнарына җибәрелгән гаризалар саны;
12)
хисап чорында тикшерү чараларын үткәрүне килештерү турында
прокуратура органнарына җибәрелеп, прокуратура органнары килештерүдән баш
тарткан гаризалар саны
13) хисап чоры ахырына контрольдәге хисап объектларның гомуми саны;
14) хисап чоры ахырына куркыныч категориясенә кертелгән, исәпкә алынган
контроль объектлары саны, куркыныч категорияләренең һәркайсы буенча;
15) хисап чоры ахырына исәптәге контрольдәге затларның саны;
16) хисап чорында контроль чаралар уздырылган исәптә торучы контрольдәге
затлар саны;
17) хисап чорында контроль орган тарафыннан карау срогы бозылган
шикаятьләр саны;
18) хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнарның вазыйфаи затларының карарларына,
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында гаризалар саны;
19)хисап чорында контрольдәге затлар тарафыннан суд тәртибендә
җибәрелгән контроль органнары вазыйфаи затларының карарларына, гамәлләренә
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(гамәл кылмауларына) дәгъва белдерү турында гаризалардагы таләпләрне
канәгатьләндерү турында карар кабул ителгән гаризалар саны
20) дәүләт контролен оештыруга һәм гамәлгә ашыруга таләпләрне тупас бозып
үткәрелгән һәм аларның нәтиҗәләре дөрес түгел һәм (яисә) юкка чыгарылган
контроль чаралар саны хисап чорында.»;
2) түбәндәге эчтәлекле 3 пункт өстәргә:
«3. Муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда контроль чаралар уздыру
өчен нигез буларак кулланыла торган мәҗбүри таләпләрне бозу куркынычы
индикаторлары:
1. Контроль органга контрольдәге зат эшчәнлегендә түбәндәге мәҗбүри
таләпләрнең үтәлмәве турында җылылык энергиясен кулланучыдан (гражданин
яки оешмадан) мөрәҗәгать, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә
органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан мәгълүмат килү:
1) муниципаль контроль субъекты тарафыннан җылылык белән тәэмин итү
системасының ышанычлылыгын һәм энергетика нәтиҗәлелеген үстерү, арттыру
өчен кирәкле һәм Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә
расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеген җылылык белән тәэмин итү
схемасында аның өчен билгеләнгән тәртиптә җылылык белән тәэмин итү бәясе
зоналарындагы җылылык белән тәэмин итү объектларын төзү, реконструкцияләү
һәм (яки) модернизацияләү буенча чараларны үтәү (алга таба - билгеләнгән
таләпләр);
2) бердәм җылылык белән тәэмин итүче оешманың җылылык белән тәэмин
итү системасында җылылык челтәрләрен, җылылык энергиясе чыганакларын
төзек хәлдә тоту буенча йөкләмәсенә;
3)муниципаль контроль органы тарафыннан ачыкланган җитешсезлекләрне
бетерү буенча муниципаль контроль органы күрсәтмәләрен вакытында үтәү һәм
(яисә) кешеләрнең тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнәтирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына
(тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), дәүләт иминлеге, физик һәм юридик
затларның мөлкәтенә, дәүләт яисә муниципаль милеккә зыян китерүне булдырмау,
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча чаралар,
шулай ук федераль законнарда каралган башка чаралар үткәрү.
Әлеге индикатор «Россия Федерациясендә дәүләт контроле һәм муниципаль
контроль турында» 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы Федераль законның
66 статьясындагы 12 өлеше нигезендә кичекмәстән планнан тыш контроль чара
уздыру өчен нигез булып тора.
2. Контроль органга җылылык энергиясен кулланучыдан (гражданин яки
оешмадан) мөрәҗәгать, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә
органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан «Җылылык белән тәэмин
итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль закон белән
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең үтәлмәве турында мәгълүмат килү, әлеге типик
индикаторларның 1 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгатьләрдән һәм «Россия
Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль
турында»2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы Федераль законның 66
статьясындагы 12 өлеше нигезендә планнан тыш тикшерү чарасын уздыру өчен
нигез булган мөрәҗәгатьләрдән тыш, әлеге мөрәҗәгать, мәгълүмат кергәнче бер ел
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дәвамында Контроль орган тарафыннан контрольдәге затка шундый ук мәҗбүри
таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтүләр игълан ителгән булса.
3. Контроль органга җылылык энергиясен кулланучыдан (гражданин яки
оешмадан) мөрәҗәгать, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә
органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан «Җылылык белән тәэмин
итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль закон белән
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрнең үтәлмәве турында килгән мәгълүмат алдагы
календарь елының шул ук чоры белән чагыштырганда билгеле вакыт берәмлегенә
(ай, алты ай, унике ай) мөрәҗәгать итү саны ике тапкыр һәм аннан да күбрәк
арткан очракта.
2. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Шәһәр Советының шәһәр
төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хуҗалыгын үстерү
мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә, Башкарма комитет Җитәкчесе
Ф.Ш. Салаховка йөкләргә.

Шәһәр Хакиме

Н.Г. Мәһдиев

