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2019-2021 елларда Азнакай муниципаль 

районы чиклҽрендҽ торак пунктлар 

чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының 

сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль 

контроль өлкҽсендҽ хокук бозуларны 

профилактикалау программасын раслау 

турында. 

 

«Дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашырганда юридик затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.2 

статьясы, Россия Федерациясе стратегик үсешенең төп юнҽлеше буенча 

«контроль һҽм күзҽтчелек эшчҽнлеге реформасы» Россия Федерациясе стратегик 

үсешенең 2018 елның 27 мартындагы 2 номерлы беркетмҽсе белҽн расланган 

закон нигезендҽ, Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлардан 

читтҽ урнашкан җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин 

итүгҽ Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру буенча административ регламент, 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 17.04.2014 ел, № 74 карары 

белҽн расланган: 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмҽте Документлар ТР Хөкүмҽте карарлары 

ТР Хөкүмҽте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 

Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ 2019-2021 еллар чорына Азнакай 

муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн тыш җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль 

контроль өлкҽсендҽ хокук бозуларны профилактикалау программасын, ҽлеге 

күрсҽтмҽгҽ 1 нче кушымта нигезендҽ, расларга. 

2. Ҽлеге карарны» Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында " түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

     Җитҽкче                                                                        А.Х.Шҽмсетдинов 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru
http://aznakayevo.tatar.ru/


               

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты күрсҽтмҽсенҽ кушымта 

 «____» ___________2018  №____ 

 
2019-2021 еллар чорына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

чикләрендә торак пунктлар чикләреннән тыш җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларының сакланышын тәэмин итүгә муниципаль контроль өлкәсендә хокук 

бозуларны профилактикалау турында 

Программа 

ПАСПОРТ 

Программаның исеме 2019-2021 еллар чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлар чиклҽреннҽн тыш җирле ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ 

муниципаль контроль өлкҽсендҽ хокук бозуларны 

профилактикалау программасы 

Программаны эшлҽүнең 

хокукый нигезлҽре 

«Дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль 

контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның һҽм 

индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында " 2008 елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; 

2018 елның 27 мартындагы 2 номерлы " контроль 

һҽм күзҽтчелек эшчҽнлеге реформасы «Россия 

Федерациясе стратегик үсешенең төп юнҽлеше буенча 

проект комитеты утырышы беркетмҽсе белҽн 

расланган закон тарафыннан саклана торган 

кыйммҽтлҽргҽ зыян китерү куркынычын комплекслы 

профилактикалау стандарты; 

Административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе кодексы 30.12.2001 ел, № 195-ФЗ; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) органнары һҽм 

муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик 

затларга һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ планлы тикшерүлҽр 

үткҽрүнең еллык планнарын ҽзерлҽү кагыйдҽлҽрен 

раслау турында " 2010 ел, 30 июнь, 489 нчы карары»; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасы муниципаль 

берҽмлеклҽренең җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру 

буенча муниципаль функциялҽр башкаруның 

административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау 

тҽртибен раслау турында " 2013 ел, 23 апрель, 275 нче 

карары»; 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

Җитҽкчесенең «муниципаль контроль үтҽргҽ вҽкалҽтле 

органнар һҽм вазыйфаи затлар исемлеге турында " 2014 

елның 27 гыйнварындагы 10 номерлы карары»; 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең 2014 елның 17 апрелендҽге 74 номерлы 



«Азнакай муниципаль районы территориясендҽ торак 

пунктлардан читтҽ Муниципаль юлларны куллану һҽм 

саклау буенча муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру 

буенча административ регламентны раслау турында " 

карары»; 

Россия Федерациясе Җир кодексы, 

"Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм 

юл эшчҽнлеге турында һҽм Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында 

«2007 елның 8 ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль 

закон. 

 

Программаны эшлҽүче Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

(архитектура һҽм инфраструктура үсеше бүлеге) 

Программаның максатлары - Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын 

тҽэмин итү буенча муниципаль контроль-күзҽтчелек 

эшчҽнлеге системасының үтҽ күренмҽлелеген арттыру; 

- юридик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр тарафыннан 

Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлардан читтҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль 

контроль өлкҽсендҽге законнарның мҽҗбүри 

талҽплҽрен бозуларны кисҽтү; 

- закон тарафыннан саклана торган кыйммҽтлҽргҽ зыян 

китерү рискларын профилактикалау 

инфраструктурасын булдыру; 

- Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлардан читтҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль 

контроль өлкҽсендҽге законнарның мҽҗбүри 

талҽплҽрен, сҽбҽплҽрен һҽм факторларын юкка чыгару; 

- закон бозучы контрольдҽ тотылырга тиешле 

субъектларның өлешен арттыру. 

Программаның бурычлары - мҽҗбүри талҽплҽрне бозуга китерҽ торган сҽбҽплҽрне, 

факторларны һҽм шартларны ачыклау, аларның килеп 

чыгу куркынычын бетерү яки киметү ысулларын 

билгелҽү; 

- профилактик чараларның төрлҽре, формалары һҽм 

интенсивлыгы буенча конкрет контрольдҽ тотылырга 

тиешле субъектларның (объектларның) 

үзенчҽлеклҽреннҽн һҽм аларга бирелгҽн риск 

дҽрҽҗҽсеннҽн чыгып билгелҽү һҽм бҽялҽү, ҽлеге 

факторларны исҽпкҽ алып, профилактик чаралар 

үткҽрү; 

- профилактика эшен оештыру өчен кирҽкле статистик 

мҽгълүматлар төрлҽре исемлеген билгелҽү һҽм җыю; 

-контрольдҽ тотылырга тиешле субъектларга, шул 

исҽптҽн заманча мҽгълүмати-телекоммуникация 

технологиялҽрен кулланып, консультация бирү 

системасын булдыру; 

- Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын 



тҽэмин итүгҽ Муниципаль контрольне оештыру һҽм 

үткҽрү; 

-контроль-күзҽтчелек органнарының контрольдҽ 

тотучы субъектлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеген тҽэмин 

итҽ торган электрон сервислар, шул исҽптҽн 

профилактик чаралар үткҽрүне тҽэмин итҽ; 

- җайга салынулы өлкҽ иминлеге проблемаларын һҽм 

профилактик эшнең агымдагы торышына бҽйле башка 

бурычлар. 

          Вакыты һҽм этаплары 

программаны тормышка 

ашыру 

2019-2021еллар 

Финанслау чыганаклары Агымдагы финанслау кысаларында республика һҽм 

җирле бюджет акчалары хисабына 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгҽн соңгы 

нҽтиҗҽлҽре 

- Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын 

тҽэмин итүгҽ муниципаль контроль бозуларны 

профилактикалау;  

- закон тыңлаучан контрольдҽ тотылырга тиешле 

субъектларның өлешен арттыру;  

- контроль-күзҽтчелек органының профилактик 

чаралары системасын үстерү; 

- профилактиканың төрле алымнарын гамҽлгҽ кертү; 

- контроль-күзҽтчелек органы эчендҽ профилактик эш 

технологиялҽрен эшлҽү һҽм гамҽлгҽ кертү;  

- контрольдҽ тотылырга тиешле субъектларның 

нҽтиҗҽле, закон нигезендҽ үз-үзеңне тоту үрнҽклҽрен 

эшлҽү;  

- контроль-күзҽтчелек органы эшчҽнлегенең 

ачыклыгын арттыру;  

- контрольдҽ тотылырга тиешле субъектларның 

хокукый грамоталылыгын арттыру;  

- контрольдҽ тотылырга тиешле субъектларның үз-үзен 

тотышына мотивация; 

- профилактик эшнең нҽтиҗҽлелеген арттыру, Азнакай 

муниципаль районы территориясендҽ закон талҽплҽрен 

бозуларны кисҽтү буенча; 

- законнарны бозуларны профилактикалау һҽм кисҽтү 

буенча Азнакай муниципаль районының мҽгълүмат 

белҽн тҽэмин ителешен яхшырту; 

- Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 

тикшерүлҽр оештыру һҽм үткҽрү юлы белҽн 

ачыкланган закон талҽплҽрен бозуның гомуми саны 

кимү. 

Программаның структурасы Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ Азнакай 

муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлар 

чиклҽреннҽн тыш җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ Муниципаль 

контрольне гамҽлгҽ ашыру функциясе кысаларында 

җайга салуның мөстҽкыйль өлкҽлҽре билгелҽнмҽгҽн, 

программа ярдҽмче программаларга ия түгел.  

  

 1 Бүлек. Контрольдә тоту өлкәсе торышын анализлау һәм бәяләү. 



Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты Җитҽкчесенең «Муниципаль 

контрольне гамҽлгҽ ашырырга вҽкалҽтле органнар һҽм вазыйфаи затлар исемлеге турында " 

гы 27.01.2014 ел, №10 Карары нигезендҽ Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлардан читтҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ 

Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтлҽрен Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының архитектура һҽм инфраструктура үсеше бүлегенҽ йөклҽнде. 

Ҽлеге тикшерү предметы булып юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр һҽм гражданнар 

тарафыннан Азнакай муниципаль районының торак пунктлары чиклҽреннҽн тыш федераль 

законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары тарафыннан юл эшчҽнлеге өлкҽсендҽ 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне, шулай ук муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽрне үтҽү тора. 

"Дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда 

юридик затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 елның 

26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 2018 елның 1 гыйнварыннан 31 

декабренҽ кадҽр «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 

2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясы нигезлҽмҽлҽре 

нигезендҽ юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга карата планлы тикшерүлҽр 

үткҽрелми дип билгелҽнҽ. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан Республикасы территориясендҽ 

ваклап сату базарларын оештыру планын раслау турында "2007 ел, 19 июль, 311 нче карары 

белҽн расланган Татарстан Республикасы территориясендҽ ваклап сату базарларын 

оештыру планына үзгҽрешлҽр кертү хакында" 2012 ел, 10 июнь, 384 нче карары 

Эшчҽнлекнең мондый төрлҽре исемлеге һҽм аларны планлы тикшерүлҽрнең вакытлылыгы 

билгелҽнҽ 

2008 елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 2016 елның 

1 гыйнварыннан алып 2018 елның 31 декабренҽ кадҽр Азнакай муниципаль районы 

чиклҽрендҽ торак пунктлардан читтҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының 

сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль контроль буенча тикшерүлҽр үткҽрелмҽде. 

2019 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ Азнакай 

муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн тыш җирле ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру 

буенча юридик затларны һҽм индивидуаль эшкуарларны планлы тикшерүлҽр үткҽрү 

планына оешмалар кертелмҽгҽн. 

Азнакай муниципаль районының «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ http./aznakayevo.tatar.ru муниципаль контроль бүлегендҽ муниципаль контроль 

предметы булган мҽҗбүри талҽплҽрне үз эченҽ алган норматив хокукый актлар исемлеге 

урнаштырылды. 

Шуңа бҽйле рҽвештҽ контрольдҽ тотылырга тиешле өлкҽлҽрдҽ комплекслы 

профилактик эш алып бару зарурлыгы ачык, аның барышында мҽҗбүри талҽплҽрне үтҽү 

буенча төп проблемалар юкка чыгарылачак, бу Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру 

өлкҽсендҽ хокук бозулар санын киметергҽ мөмкинлек бирҽчҽк, шул исҽптҽн мҽҗбүри 

талҽплҽрне тиешенчҽ аңлаганга бҽйле мҽгълүматны ачу стандартлары талҽплҽрен үтҽү 

буенча да. 



 2 Бүлек. Профилактика эшен үткәрүнең максатлары һәм бурычлары, шулай ук 

максатчан индикаторлар һәм программаның сыйфат һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләре. 

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2019-2021 еллар чоры. 

Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн тыш җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль контрольнең 

максаты булып юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр һҽм гражданнар тарафыннан Азнакай 

муниципаль районының торак пунктлары чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан муниципаль 

юлларга карата федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне, шулай ук муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽрне үтҽүне тҽэмин итү тора: 

- Азнакай муниципаль районының торак пунктлары чиклҽреннҽн тыш муниципаль 

юлларның сакланышы, ҽлеге фондның торак биналарының билгелҽнгҽн санитар һҽм техник 

кагыйдҽлҽр һҽм нормаларга, законнарның башка талҽплҽренҽ туры килүе; 

Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлардан читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль контроль 

өлкҽсендҽ хокук бозуларны профилактикалау – Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының архитектура һҽм инфраструктура үсеше бүлегенең түбҽндҽге төп максатларга 

ирешүгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру, мҽгълүмати, хокукый һҽм башка характердагы чараларны 

комплекслы гамҽлгҽ ашыру буенча системалы оештырылган эшчҽнлеге: 

- Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ контроль - күзҽтчелек 

эшчҽнлеге системасының үтҽ күренмҽлелеген арттыру; 

- юридик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр тарафыннан Азнакай муниципаль районы 

чиклҽрендҽ торак пунктлардан читтҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының 

сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль контроль өлкҽсендҽге законнарның мҽҗбүри 

талҽплҽрен бозуларны кисҽтү; 

- хокук бозуларны профилактикалау инфраструктурасын булдыру; 

- Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлардан читтҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ муниципаль контроль 

өлкҽсендҽге законнарның мҽҗбүри талҽплҽрен, сҽбҽплҽрен һҽм факторларын юкка чыгару; 

- контрольдҽ тотучы субъектларга административ йөклҽнешне киметү; 

- юридик затларның һҽм шҽхси эшкуарларның социаль җаваплы, намуслы, хокукый 

тҽртибен формалаштыру. 

Профилактик чаралар үткҽрү түбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ мөмкинлек бирҽчҽк: 

- мҽҗбүри талҽплҽрне бозуга китерҽ торган сҽбҽплҽрне, факторларны һҽм шартларны 

ачыклау, аларның килеп чыгу куркынычын бетерү яки киметү ысулларын билгелҽү; 

- мҽҗбүри талҽплҽрне бозуга китерҽ торган сҽбҽплҽрне, факторларны һҽм шартларны 

юкка чыгару; 



- профилактик чараларның төрлҽре, формалары һҽм интенсивлыгы буенча конкрет 

контрольдҽ тотылырга тиешле субъектларның (объектларның) үзенчҽлеклҽреннҽн һҽм 

аларга бирелгҽн риск дҽрҽҗҽсеннҽн чыгып билгелҽү һҽм бҽялҽү, ҽлеге факторларны исҽпкҽ 

алып, профилактик чаралар үткҽрү; 

- профилактика эшен оештыру өчен кирҽкле статистик мҽгълүматлар төрлҽре 

исемлеген билгелҽү һҽм җыю. 

Муниципаль контроль органы вазыйфаи затының законда каралган вҽкалҽтлҽр 

чиклҽрендҽ мҽҗбүри талҽплҽрне бозуны тикшергҽндҽ ачыкланган очракта, ачыкланган 

бозуларны бетерү, аларны кисҽтү буенча чаралар, шулай ук ачыкланган хокук бозуларга юл 

куйган затларны җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрелҽ. 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның беренче этабы (2019 ел): 

- Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлардан читтҽ урнашкан җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итү өлкҽсендҽ муниципаль 

контрольне гамҽлгҽ ашырганда мҽҗбүри талҽплҽрне бозуларны кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн 

чараларны оештыру һҽм координациялҽү өчен җаваплы вазыйфаи затны билгелҽү; 

- комплекслы профилактикалау стандарты нигезендҽ Азнакай муниципаль районының 

рҽсми сайтын эшлҽп бетерү; 

- муниципаль контроль предметы булган мҽҗбүри талҽплҽрне үз эченҽ алган норматив 

хокукый актлар яки аларның аерым өлешлҽренең исемлеген актуальлҽштерү, шулай ук 

тиешле норматив хокукый актлар яисҽ аерым өлешлҽрнең текстларын актуальлҽштерү; 

- информирование физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, установленных стандартам раскрытия 

информации, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

- Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 2019 елга юридик затларны һҽм шҽхси 

эшмҽкҽрлҽрне планлы тикшерү планын урнаштыру; 

- уздырылган тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре турында Азнакай муниципаль районының рҽсми 

сайтында мҽгълүмат урнаштыру; 

- Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Азнакай муниципаль районы 

чиклҽрендҽ торак пунктлардан читтҽ урнашкан җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының 

сакланышын тҽэмин итүгҽ Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы 

мҽгълүматларны урнаштыру һҽм структурлаштыру. 

Программаны тормышка ашыруның икенче этабы (2020-2021 еллар) 

- профилактика эшчҽнлеген башкару юлларын сыйфатлы яхшырту, киңҽйтү һҽм 

диверсификациялҽү максаты белҽн профилактик эшчҽнлекне аналитик тҽэмин итү 

механизмнарын камиллҽштерү; 

- комплекслы профилактикалау стандартында каралган профилактикалауның барлык 

инструментларын куллану; 

-профилактик чараларның контроль-күзҽтчелек эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруның 

нҽтиҗҽлелегенҽ һҽм нҽтиҗҽлелегенҽ йогынтысын бҽялҽү үткҽрү. 



3 Бүлек. Инфраструктура булдыру һәм профилактик эш үткәрү белән бәйле 

программа чаралары исемлеге һәм гамәлгә ашыру графигы. 

Программа чаралары аларны гамҽлгҽ ашырганда барлыкка килергҽ мөмкин булган 

тискҽре нҽтиҗҽлҽрне булдырмау буенча чаралар комплексын күздҽ тота. 

Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ 

урнашкан җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын тҽэмин итүгҽ 

муниципаль контроль өлкҽсендҽ хокук бозуларны кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн муниципаль 

контрольнең профилактик чараларын оештыру һҽм үткҽрү ел саен Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан эшлҽнелҽ һҽм раслана торган тиешле 

план-график нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2019 елга профилактик чаралар планы-графигы 

№ 

п/п 

Профилактик чара Үткҽрү 

вакыты 

(вакыты) 

Үткҽрелгҽн чараның көтелгҽн 

нҽтиҗҽлҽре 

1. «Интернет» мҽгълүмати-

телекоммуникация челтҽрендҽ 

Азнакай муниципаль районының 

рҽсми сайтында http 

актуальлҽштерү һҽм 

урнаштыру./aznakayevo.tatar.(ru) 

муниципаль контроль предметы 

булып торган мҽҗбүри талҽплҽрне 

үз эченҽ алган норматив хокукый 

актлар яисҽ аларның өлешлҽре 

Исемлеге 

ел дҽвамында, 

норматив 

хокукый 

актларга 

үзгҽрешлҽр 

кертелгҽндҽ 

Мҽҗбүри талҽплҽрне ирекле 

үтҽүне стимуллаштыру. 

Юридик затларның һҽм шҽхси 

эшкуарларның норматив 

хокукый актларда билгелҽнгҽн 

мҽҗбүри талҽплҽрнең, шулай 

ук аларны сакламау 

куркынычларының үтҽлеше 

турында хҽбҽрдарлыгын 

арттыру 

2. Юридик затларга һҽм шҽхси 

эшмҽкҽрлҽргҽ мҽҗбүри талҽплҽрне 

үтҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча, шул 

исҽптҽн Азнакай муниципаль 

районының «Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ 

Азнакай муниципаль районының 

рҽсми сайтында http эшлҽү һҽм 

урнаштыру юлы белҽн хҽбҽр 

итү./aznakayevo.tatar.Татарстан 

Республикасы Юстиция 

министрлыгы дҽүлҽт граждан 

хезмҽтенең вакантлы вазыйфасын 

билҽүгҽ конкурс игълан итҽ: 

Мҽҗбүри талҽплҽр үзгҽргҽн 

очракта гамҽлдҽге актларга 

кертелгҽн үзгҽрешлҽр үз көченҽ 

керү сроклары һҽм тҽртибе 

турында мҽҗбүри талҽплҽрне 

билгели торган яңа норматив 

хокукый актларның эчтҽлеге 

турында фикерлҽр ҽзерлҽнҽ һҽм 

таратыла. 

Кварталга 

кимендҽ 1 

тапкыр 

Мҽҗбүри талҽплҽрне ирекле 

үтҽүне стимуллаштыру. 

Юридик затларның һҽм шҽхси 

эшкуарларның норматив 

хокукый актларда билгелҽнгҽн 

мҽҗбүри талҽплҽрнең, шулай 

ук аларны сакламау 

куркынычларының үтҽлеше 

турында хҽбҽрдарлыгын 

арттыру. 

3. Массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында һҽм (яки) юл 

Кварталга 

кимендҽ 1 

Юридик затларның һҽм шҽхси 

эшкуарларның норматив 



эшчҽнлеге өлкҽсендҽ законнарның 

мҽҗбүри талҽплҽрен үтҽү 

мҽсьҽлҽлҽре буенча аңлату эшлҽре 

алып бару, аларның үтҽлешен 

бҽялҽү Азнакай муниципаль 

районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлардан читтҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының сакланышын тҽэмин 

итүгҽ муниципаль контроль 

предметы булып тора 

тапкыр хокукый актларда билгелҽнгҽн 

мҽҗбүри талҽплҽрнең, шулай 

ук аларны сакламау 

куркынычларының үтҽлеше 

турында хҽбҽрдарлыгын 

арттыру. 

4. Азнакай муниципаль районы 

чиклҽрендҽ торак пунктлар 

чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан 

җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының сакланышын тҽэмин 

итүгҽ Муниципаль контрольне 

гамҽлгҽ ашыру практикасын 

гомумилҽштерү, шул исҽптҽн еш 

очрый торган очракларны 

муниципаль хокукый актларда 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне 

һҽм талҽплҽрне бозу очракларын, 

шул исҽптҽн мондый хокук 

бозуларны булдырмау 

максатларында контрольлек 

субъектлары тарафыннан кабул 

ителергҽ тиешле чараларга карата 

тҽкъдимнҽр ҽзерлҽүне дҽ кертеп, 

гомумилҽштерү 

Елга бер 

тапкыр 

Контроль-күзҽтчелек 

эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген 

һҽм нҽтиҗҽлелеген арттыру. 

Юридик затлар һҽм шҽхси 

эшкуарлар тарафыннан 

мҽҗбүри талҽплҽрне бозу 

очраклары кимү 

5. Азнакай муниципаль районының " 

Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ http 

урнаштыру/aznakayevo.tatar.юридик 

затларны һҽм шҽхси затларны 

планлы тикшерү планы  

эшмҽкҽрлҽр 2019 елга. 

Расланган 

көнне тикшерү 

планы 

Юридик затларның һҽм шҽхси 

эшкуарларның мҽгълүматлы 

булуын арттыру 

6. Азнакай муниципаль районының " 

Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ http 

урнаштыру/aznakayevo.tatar.ru 

үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре 

турында 

Тикшерү 

актына кул 

куйганнан соң 

10 эш көне 

эчендҽ 

Муниципаль контрольне 

тормышка ашырганда 

үткҽрелҽ торган 

Тикшерүлҽрнең исҽбен, шулай 

ук аларның нҽтиҗҽлҽрен 

тҽэмин итү 

 

2020-2021 елларга профилактик чараларның План-графигы 

№ 

п/п 

Профилактик чара Үткҽрү 

вакыты 

(вакыты) 

Үткҽрелгҽн чараның 

көтелгҽн нҽтиҗҽлҽре 

1. Азнакай муниципаль районының " 

Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ http 

урнаштыру/aznakayevo.tatar.муниципаль 

хокукый актларда билгелҽнгҽн 

Исемлекне, 

кирҽк 

булганда, ел 

дҽвамында, 

норматив 

Мҽҗбүри талҽплҽрне 

ирекле үтҽүне 

стимуллаштыру. Юридик 

затларның һҽм шҽхси 



талҽплҽрне, яисҽ аларның аерым 

өлешлҽренең исемлеген, муниципаль 

хокукый актларда билгелҽнгҽн 

талҽплҽрне үз эченҽ алган һҽм Азнакай 

муниципаль районы чиклҽрендҽ торак 

пунктлардан читтҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлларының сакланышын 

тҽэмин итүгҽ муниципаль контроль 

предметы булып торган талҽплҽр 

исемлеге, шулай ук тиешле норматив 

хокукый актлар текстлары 

хокукый 

актларга 

үзгҽрешлҽр 

кертелгҽндҽ, 

яңарту 

эшкуарларның норматив 

хокукый актларда 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри 

талҽплҽрнең, шулай ук 

аларны сакламау 

куркынычларының 

үтҽлеше турында 

хҽбҽрдарлыгын арттыру 

2. Муниципаль хокукый актларда 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне, 

талҽплҽрне үтҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча 

юридик затларга, индивидуаль 

эшкуарларга мҽгълүмат бирүне гамҽлгҽ 

ашыру шул исҽптҽн мҽҗбүри 

талҽплҽрне үтҽү, семинарлар һҽм 

конференциялҽр үткҽрү, массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында аңлату эшлҽре 

үткҽрү буенча җитҽкчелҽр эшлҽү һҽм 

бастырып чыгару юлы белҽн дҽ 

Ел дҽвамында 

(кирҽк 

булганда) 

Мҽҗбүри талҽплҽрне 

ирекле үтҽүне 

стимуллаштыру. Юридик 

затларның һҽм шҽхси 

эшкуарларның норматив 

хокукый актларда 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри 

талҽплҽрнең, шулай ук 

аларны сакламау 

куркынычларының 

үтҽлеше турында 

хҽбҽрдарлыгын арттыру. 

3. Азнакай муниципаль районы 

чиклҽрендҽ торак пунктлар 

чиклҽреннҽн тыш җирле ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлларының сакланышын 

тҽэмин итүгҽ Муниципаль контрольне 

гамҽлгҽ ашыру тҽҗрибҽсен 

гомумилҽштерү һҽм тиешле 

гомумилҽштерүлҽрнең рҽсми сайтында 

урнаштыру, шул исҽптҽн еш очрый 

торган хокук бозу очраклары 

күрсҽтелгҽн, мондый хокук бозуларны 

булдырмау максатларында юридик 

затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр тарафыннан 

кабул ителергҽ тиешле чараларга карата 

рекомендациялҽр белҽн 

II квартал 

Һҽр елның IV 

кварталы 

Юридик затларның һҽм 

шҽхси эшкуарларның 

норматив хокукый 

актларда билгелҽнгҽн 

мҽҗбүри талҽплҽрнең, 

шулай ук аларны 

сакламау 

куркынычларының 

үтҽлеше турында 

хҽбҽрдарлыгын арттыру. 

4. Муниципаль хокукый актларда 

билгелҽнгҽн мҽҗбүри талҽплҽрне, 

талҽплҽрне бозуга юл куймау турында 

кисҽтү бирүне гамҽлгҽ ашыру, 8 

статьяның 5 һҽм 7 өлешлҽре 

нигезендҽ.2 2008 елның 26 

декабрендҽге 294-ФЗ номерлы 

Федераль закон, ҽгҽр башка тҽртип 

федераль закон белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса. 

Даими, кирҽк 

булганда 

Контроль-күзҽтчелек 

эшчҽнлегенең 

нҽтиҗҽлелеген һҽм 

нҽтиҗҽлелеген арттыру. 

Юридик затлар һҽм 

шҽхси эшкуарлар 

тарафыннан мҽҗбүри 

талҽплҽрне бозу 

очраклары кимү 

 

Көтелгҽн нҽтиҗҽ: юл эшчҽнлеге өлкҽсендҽ закон талҽплҽрен бозу очраклары кимү. 



4 Бүлек. Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

Программа Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һҽм 

инфраструктура үсеше бүлеге тарафыннан тормышка ашырыла. Эш урыннары интернет 

челтҽренҽ, Консультант плюс электрон белешмҽ хокукый системасына, мҽгълүмат 

массивлары, текстлар, таблицалар, коммуникация каналлары белҽн җиһазландырылган 

шҽхси компьютерлар белҽн җиһазландырылган: Microsoft Office, Excel, Outlook һ.б. 

 5 Бүлек. Программаны гамәлгә ашыру механизмы 

Программаны тормышка ашыру буенча барлык эшчҽнлекне оештыру һҽм 

координациялҽү вҽкалҽтлҽре бирелҽ торган программаның җитҽкчесе-Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесе-Шҽмсетдинов Айдар Хҽлҽфетдин улы. 

Программаның җаваплы башкаручысы-Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының архитектура һҽм инфраструктура үсеше бүлеге начальнигы-Шҽрҽфетдинова 

Сиринҽ Фавадис кызы. 

Программа җитҽкчесе профилактик эшне стратегик планлаштыруны гамҽлгҽ ашыра, 

контрольдҽ тоту өлкҽсендҽ җайга салуны үзгҽртү буенча карарлар (тҽкъдимнҽр), контроль-

күзҽтчелек эшчҽнлеге турында хисаплар, профилактик эшчҽнлек турында документлар 

раслый. 

Программаның җаваплы башкаручысы контрольдҽ тоту өлкҽсендҽ җайга салуны 

үзгҽртү буенча карарлар (тҽкъдимнҽр), контроль-күзҽтчелек эшчҽнлеге турында хисаплар, 

профилактик эшчҽнлек турында документлар ҽзерли. 

 

 6 Бүлек. Программаның нәтиҗәлелеген бәяләү. 

 

Программаны тормышка ашыруның көтелгҽн соңгы нҽтиҗҽлҽре: 

- контрольдҽ тотылырга тиешле субъектларның агартылу дҽрҽҗҽсен арттыру;  

- закон тыңлаучан контрольдҽ тотылырга тиешле субъектларның өлешен арттыру;  

- контроль-күзҽтчелек органының профилактик чаралары системасын үстерү; 

- профилактиканың төрле алымнарын гамҽлгҽ кертү; 

- профилактик эшнең нҽтиҗҽлелеген арттыру, Азнакай муниципаль районы 

территориясендҽ хокук бозуларны кисҽтү, РФ законнары талҽплҽрен үтҽү; 

- РФ законнарын бозуларны профилактикалау һҽм кисҽтү буенча Азнакай 

муниципаль районының мҽгълүмат белҽн тҽэмин ителешен яхшырту; 

- Азнакай муниципаль районы территориясендҽ тикшерүлҽр оештыру һҽм үткҽрү 

юлы белҽн ачыкланган РФ законнары талҽплҽрен бозуның гомуми саны кимү. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы чиклҽрендҽ торак пунктлар 

чиклҽреннҽн читтҽ урнашкан җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының сакланышын 

тҽэмин итү буенча муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруның үзенчҽлеге-Азнакай 

муниципаль районы территориясендҽ юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр һҽм гражданнар 

тарафыннан бозылмавы. 


