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2004 елның 27 июленнҽн 79-ФЗ номерлы “Россия Федерациясенең дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽте турында” гы Федераль канунның 20.2 маддҽсе, 2003 елның 16 

гыйнварыннан 3-ЗРТ номерлы “Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽте турында” гы Татарстан Республикасы Канунының 17.2 маддҽсе белҽн 

тҽңгҽл килеп боерам: 

1. Теркҽлгҽн Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын 

cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштырырга телҽүче гражданнар  һҽм 

Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан 

файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽрлҽре, һҽркемгҽ ачык мҽгълүматны, ҽ шулай ук  аларны тиңлҽштерергҽ 

мҿмкинлек бирҽ торган мҽгълүматны  урнаштырган сайт адреслары һҽм (яки) 

“Интернет” мҽгълүмати-телекомуникация челтҽрендҽ сайт битлҽре турындагы 

мҽгълүматларны кабул итү, эшкҽртү һҽм  тикшерү тҽртибен расларга. 

2. Бу боерыкның үтҽлүен тикшерүне үз артымнан калдырам. 

Идарҽ башлыгының вазифаларын үтҽүче                                        Ю.Б.Матвеев 
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Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан 

файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык хезмҽте 

вазифаларын алмаштырырга телҽүче гражданнар  һҽм Татарстан Республикасының 

хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге 

Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽре, һҽркемгҽ ачык 

мҽгълүматны, ҽ шулай ук  аларны тиңлҽштерергҽ мҿмкинлек бирҽ торган 

мҽгълүматны  урнаштырган сайт адреслары һҽм (яки) “Интернет” мҽгълүмати-

телекомуникация челтҽрендҽ сайт битлҽре турындагы мҽгълүматларны кабул итү, 

эшкҽртү һҽм  тикшерү тҽртибе 
 

I. Гомуми кагыйдәләр 
 

1. Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау 

һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштырырга телҽүче гражданнар  һҽм 

Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан 

файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽрлҽре, һҽркемгҽ ачык мҽгълүматны, ҽ шулай ук  аларны тиңлҽштерергҽ 

мҿмкинлек бирҽ торган мҽгълүматны  урнаштырган сайт адреслары һҽм (яки) 

“Интернет” мҽгълүмати-телекомуникация челтҽрендҽ сайт битлҽре турындагы 

мҽгълүматларны кабул итү, эшкҽртү һҽм  тикшерү тҽртибе ( алга таба – Тҽртип) 

урнаштыра: 

Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм 

алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽте вазифаларын алмаштырырга телҽүче гражданнар ( алга таба – гражданин)  

һҽм Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм 

алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽрлҽре (алга таба – гражданлык хезмҽткҽре, Идарҽ) белҽн, һҽркемгҽ ачык 

мҽгълүматны, ҽ шулай ук  аларны тиңлҽштерергҽ мҿмкинлек бирҽ торган 

мҽгълүматны  урнаштырган сайт адреслары һҽм (яки) “Интернет” мҽгълүмати-

телекомуникация челтҽрендҽ сайт битлҽре турындагы мҽгълүматларны тапшыру 

кагыйдҽлҽре.( алга таба – Сайтлар турында мҽгълүмат, “Интернет” челтҽре); 

сайтлар турында мҽгълүматларны кабул итү һҽм эшкҽртү тҽртибе; 

сайтлар турында мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү 

тҽртибе. 



2. 2006 елның 27 июленнҽн 149-ФЗ номерлы “Мҽгълүмат, мҽгълүмати 

технологиялҽр һҽм мҽгълүматны саклау турында” гы Федераль канунның 7 маддҽ 

1нче бүлеге белҽн тҽңгҽл килеп, һҽркемгҽ ачык мҽгълүмат астында,  рҿхсҽт 

чиклҽнмҽгҽн иҗтимагый һҽм башка мҽгълүматлар күз алдына китерелҽ. Шул ук 

вакытта мҽгълүматка чиклҽүлҽр куелмау, гражданның яки гражданлык 

хезмҽткҽренең  рҿхсҽтеннҽн башка, чиклҽнмҽгҽн даирҽ затлар белҽн,  

урнаштырылган мҽгълүматны чиклҽүсез алуны һҽм  уз карары буенча куллануны 

күз алдында тота. 

3. Гражданның яки гражданлык хезмҽткҽренең шҽхесен тиңлҽштерергҽ 

мҿмкинлек бирҽ торган мҽгълүмат булып, килҽсе мҽгълүмат яки аларның барлыгы 

килергҽ мҿмкин:фамилия һҽм исем, фотография, хезмҽт урыны. 

 

II.Сайтлар турында мәгълүматларны кабул итү һәм эшкәртү тәртибе 
 

4. Сайтлар турында мҽгълүматларны тапшыралар: 

гражданин –  Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенҽ 

кергҽндҽ ( алга таба - гражданлык хезмҽте) гражданлык хезмҽтенҽ керер алдыннан 

килгҽн ҿч календарь ел ҿчен;  

гражданлык хезмҽткҽре – ел саен, алдан килгҽн  календарь ел ҿчен, хисап 

елыннан соң  килгҽн елның 1 апреленнҽн дҽ соңа калмыйча. 

5. Сайтлар турында мҽгълүматлар, гражданнар һҽм гражданлык хезмҽткҽре 

белҽн, Россия Федерациясе Хҿкүмҽте билгелҽгҽн форма буенча бирелҽлҽр (алга таба 

– Форма). 

6.  Һҽркемгҽ ачык мҽгълүмат, ҽгҽр дҽ  гражданлык хезмҽткҽре үз вазифасын 

үтҽү чиклҽрендҽ урнаштырса, Формада чагылдырылмый. 

7.  Тутырылган Форма, гражданин һҽм гражданлык хезмҽткҽре белҽн, Идарҽ 

башлыгы боерыгы нигезендҽ, сайтлар турында мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен 

җаваплы булып билгелҽнгҽн, хайваннар дҿньясы объектларын һҽм аларның яшҽү 

тирҽлеклҽрен куллануны тикшерү бүлеге хезмҽткҽренҽ (алга таба – җаваплы зат)  

тапшырыла. 

8. Җаваплы зат, Форманы алган кҿнне, Форма тутыруның тулылыгын, 

“Интернет” челтҽрен кулланып, анда күрсҽтелгҽн мҽгълүматның дҿреслеген 

тикшерҽ, шҽхси имзасын куя, бу Тҽртипнең Кушымтасындагы форма буенча 

мҽгълүматларны журналга терки. 

9.   Баганалары тулысынча тутырылмаган Форма кабул ителми. 

10. Гражданин белҽн тапшырылган Формада, дҿрес булмаган мҽгълүматлар 

ачыкланган очракта, эш башкару ҿчен җаваплы хайваннар дҿньясы объектларын 

һҽм аларның яшҽү тирҽлеклҽрен куллануны тикшерү бүлеге хезмҽткҽре, аны  

гражданлык хезмҽте вазифасына алуны  кире кагу турында тоткарсыз хҽбҽр итҽ. 

11. Сайтлар турында мҽгълүматлар, җаваплы зат белҽн, Татарстан 

Республикасының “Татарстан Республикасында дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽр 

һҽм Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽткҽрлҽр кадрлар катнашмасының  

бердҽм мҽгълүмати системасы”ндагы гражданлык хезмҽткҽрлҽренең шҽхси 

карточкаларына  кертелҽ. 

12. Гражданнар яки гражданлык хезмҽткҽре белҽн тапшырылган Формалар, 



хайваннар дҿньясы объектларын һҽм аларның яшҽү тирҽлеклҽрен куллануны 

тикшерү бүлегендҽ, биш ел дҽверендҽ сакланалар. Анан соң, Идарҽдҽ шҽхси 

мҽгълүматларны эшкҽртү Кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, юк ителҽлҽр 
 

III.Сайтлар турында мәгълүматларның дөреслеген һәм тулылыгын 

тикшерү тәртибе. 
 

13. Гражданлык хезмҽткҽрлҽре белҽн тапшырылган, Сайтлар турында 

мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү, Идарҽ башлыгы( Идарҽ 

башлыгы вазифаларын үтҽүче зат) ( алга таба – Идарҽ башлыгы) боерыгы буенча 

башкарыла 

14. Тикшерү ҿчен нигез булып, түбҽндҽге ҽгъзалардан, язмача бирелгҽн байтак 

мҽгълүмат килҽ: 

хокук саклаучы ҽгъзалар, башка дҽүлҽт ҽгъзалары, җирле үзидарҽ ҽгъзалары 

һҽм аларның вазифаи затлары; 

 даими эшли торган  сҽяси партиялҽрнең  һҽм канун белҽн тҽңгҽл килеп 

теркҽлгҽн, сҽяси партия булып килмҽгҽн, башка бҿтенроссия, регионара һҽм 

региональ иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең җитҽклҽүче ҽгъзалары; 

Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасы; 

бҿтенроссия  һҽм республика массакүлҽм мҽгълүмати чаралары. 

15. Җаваплы зат, гражданлык хезмҽткҽренҽ, аңа карата тикшерү башлануы 

турында, тикшерүне уздыру турында боерык чыкканнан соң ике кҿн эчендҽ,  язмача 

хҽбҽр итҽ. 

16. Гражданлык хезмҽткҽрлҽре белҽн тапшырылган, Сайтлар турында 

мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү, җаваплы зат белҽн, 

“Интернет” челтҽрендҽ урнаштырылган һҽркемгҽ ачык мҽгълүматны  эзлҽү һҽм 

аның электрон копиялҽрен ( скриншотлар) ясау юлы  белҽн алып барыла 

17. Гражданлык хезмҽткҽре, тикшерү барышында һҽм аның нҽтиҗҽсе буенча, 

язмача рҽвештҽ аңлатмалар бирергҽ һҽм ҿстҽмҽ мҽгълүматлар тапшырырга хокуклы. 

18. Бу Тҽртипнең 17 пунктында күрсҽтелгҽн, аңлатмалар, тикшерү 

материалларына теркҽлҽлҽр. 

19. Тикшерү материаллары һҽм тикшерү барышында җыелган мҽгълүматлар, 

тикшерүне уздыру турында боерык чыкканнан соң 10 эш кҿне эчендҽ, Идарҽ 

башлыгына  тапшырылалар. 

20. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 5 кҿн эчендҽ  Идарҽ башлыгы карар кабул 

итҽ: 

гражданлык хезмҽткҽренҽ карата юридик җаваплылык чараларын куллануга 

нигезлҽр булмау турында; 

гражданлык хезмҽткҽренҽ карата юридик җаваплылык чараларын куллану 

турында; 

хокук бозу, җинаять, экстремизм эшчҽнлеге  сыйфатлары ачыкланса, тикшерү 

материалларын, аларның  компетенциялҽренҽ тҽңгҽл килүче, дҽүлҽт ҽгъзаларына 

юнҽлтү турында. 

21. Җаваплы зат, аңа карата тикшерү уздырылган гражданлык хезмҽткҽренҽ, 

Идарҽ башлыгы белҽн кабул ителгҽн карар турында, язмача рҽвештҽ ике эш кҿне 

эчендҽ хҽбҽр итҽ. 



 Идарҽ башлыгының язмача рҿхсҽте белҽн, шул ук вакытта аңа карата тикшерү 

уздырылган гражданлык хезмҽткҽренҽ хҽбҽр итеп, сайтлар турында мҽгълүматлар, 

шҽхси мҽгълүматлар һҽм дҽүлҽт сере турындагы Россия Федерациясе кануннарын 

саклап, алар белҽн бирелгҽн мҽгълүмат тикшерүне уздыру ҿчен нигез булып килгҽн, 

хокук саклаучы ҽгъзаларга, даими эшли торган  сҽяси партиялҽрнең  һҽм канун 

белҽн тҽңгҽл килеп теркҽлгҽн, сҽяси партия булып килмҽгҽн, башка бҿтенроссия, 

регионара һҽм региональ иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең җитҽклҽүче 

ҽгъзаларына,Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасына, бҿтенроссия  һҽм 

республика массакүлҽм мҽгълүмати чараларына тапшырылырга мҿмкин. 

22. Тикшерү материаллары хайваннар дҿньясы объектларын һҽм аларның 

яшҽү тирҽлеклҽрен куллануны тикшерү бүлегендҽ, ҿч ел дҽверендҽ сакланалар. 

Соңыннан архивка тапшырылалар. 
 

 

IV. Сайтлар турында мәгълүматларны тапшырмау өчен җаваплылык. 
 

23. Сайтлар турында мҽгълүматларны тапшырмаган очракта, гражданин 

гражданлык хезмҽтенҽ алына алмый, ҽ гражданлык хезмҽткҽре гражданлык 

хезмҽтендҽ кала алмый. 

24. Гражданлык хезмҽткҽре белҽн Сайтлар турында мҽгълүматларны 

тапшырмау канун бозу булып санала һҽм үз артыннан гражданлык хезмҽтеннҽн азат 

ителүне тарта. 
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№

 



Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын 

cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазифаларын 

алмаштырырга телҽүче гражданнар  һҽм Татарстан 

Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм 

алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  

дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽре, һҽркемгҽ ачык мҽгълүматны, 

ҽ шулай ук  аларны тиңлҽштерергҽ мҿмкинлек бирҽ торган 

мҽгълүматны  урнаштырган сайт адреслары һҽм (яки) 

“Интернет” мҽгълүмати-телекомуникация челтҽрендҽ сайт 

битлҽре турындагы мҽгълүматларны кабул итү, эшкҽртү һҽм  

тикшерү тҽртибенҽ Кушымта 

 

 

Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштырырга телҽүче гражданнар  һҽм Татарстан 

Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽре, һҽркемгҽ ачык мҽгълүматны, ҽ шулай ук  аларны тиңлҽштерергҽ 

мҿмкинлек бирҽ торган мҽгълүматны  урнаштырган сайт адреслары һҽм (яки) “Интернет” мҽгълүмати-телекомуникация 

челтҽрендҽ сайт битлҽре турында бирелгҽн мҽгълүматларны теркҽү журналы 

 
№  Форманы 

бирү\алу 

вакыты 

Форманы тапшырган 

затның исеме, 

фамилиясе, атасының 

исеме 

Форманы тапшырган 

затның вазифасы 

(гражданин дҽгъвалаган 

вазыйфа) 

Форманы тапшырган затның 

имзасы(яки почта аша 

җибҽрелсҽ керү №) 

Форманы 

кабул иткҽн 

затның исеме, 

фамилиясе, 

атасының 

исеме  

Форманы кабул 

иткҽн затның 

имзасы 

Тикшерү турында 

мҽгълүмат (боерыкның 

реквизитлары, тикшерү 

нҽтиҗҽсе) 

        

        

        

        

 


