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“Дәүләт контрольлеген (күзәтчелек) һәм муниципаль контрольлекне
хәл иткәндә юридик затларның һәм хосусый эшмәкәкрләрнең хокукларын
яклау турында” 26 декабрь, 2008 ел, № 294-ФЗ Федераль закон, “Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт
функцияләрен башкаруның административ регламентларын эшләү һәм раслау
тәртибен раслау турында” 31.12.2012 ел, № 1192 Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карары нигезендә, б о е р ы к б и р ә м:
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югалткан дип танырга.
3. Административ һәм суд практикасы бүлегенә (Б.Г.Эйдинов) бу
боерыкны

Татарстан

Республикасы

Юстиция

министрлыгына

дәүләт

теркәвенә алуга җибәрергә.
4.

Бу

Республикасы

боерыкның
Дәүләт

үтәлешен

алкоголь

контрольдә

инспекциясе

тотуны

җитәкчесе

Татарстан
урынбасары

Р.А.Арслановка йөкләргә.

Җитәкче

Җ.Й. Әхмәтханов

Татарстан Республикасы
Дәүләт алкоголь инспекциясенең
24 декабрь 2017 ел № 12-07/200
боерыгы белән расланды
Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле продукция
җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын дәүләт тикшерүен тәэмин итү
һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясенең
алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап сату өлкәсендә төбәк дәүләт
контрольлеген (күзәтчелек) хәл итү буенча дәүләт функциясен башкаруның
административ регламенты
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
ДӘҮЛӘТ ФУНКЦИЯСЕ АТАМАСЫ
1.1. Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле
продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын дәүләт тикшерүен
тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт
инспекциясенең (кыскача атамасы – Татарстан Республикасы Дәүләт
алкоголь инспекциясе) (алга таба – ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе,
Регламент) бу Административ регламенты “алкогольле һәм спиртлы
продукцияне ваклап сату өлкәсендә төбәк дәүләт контрольлеген (күзәтчелек)
хәл итү” дәүләт функциясен үтәүдә ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең
административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм
тәртибен билгели (алга таба – дәүләт функциясе, төбәк дәүләт контрольлеге).
Төбәк дәүләт контрольлеге үз эченә ала:
1) җәмәгать туклануы хезмәтләрен күрсәтүдә алкогольле продукцияне
ваклап
сатуга
лицензия
контрольлеге
(авыл
хуҗалыгы
товар
җитештерүчеләре тарафыннан җитештерелгән шәраб продукциясен
җитештерүгә, җибәрүгә, саклауга һәм ваклап сатуга лицензия
контрольлегеннән тыш) (алга таба – лицензия контрольлеге);
2) “Этил спиртын, алкогольле һәм спиртлы продукцияне җитештерү
һәм әйләнешен дәүләти җайга салу һәм алкогольле продукция куллануны
(эчү) чикләү турында” 22 ноябрь, 1995 ел, №171-ФЗ Федераль Законның 13
статьясында билгеләнгән җәмәгать туклануы хезмәтләрен күрсәтүдә
алкогольле продукцияне ваклап сатуга мәҗбүри таләпләрнең, спиртлы
продукцияне ваклап сатуга мәҗбүри таләпләрнең үтәлүенә дәүләт
контрольлеге (күзәтчелек), техник регламентлар таләпләрен үтәүгә дәүләт
контрольлегеннән тыш (алга таба – дәүләт контрольлеге).
ДӘҮЛӘТ
ФУНКЦИЯСЕН
БАШКАРУЧЫ
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ДӘҮЛӘТ ХАКИМИЯТЕ БАШКАРМА ОРГАНЫ
АТАМАСЫ

1.2. Дәүләт функциясен башкаручы булып ТР Дәүләт Алкоголь
инспекциясе тора.
Дәүләт функциясен турыдан-туры башкаручылар булып тора:
контрольлек-инспекция бүлеге, халык куллануы товарлары сыйфатына
контрольлек бүлеге, спирт, алкогольле һәм спиртлы продукция әйләнеше
өлкәсендә хисап контрольлеге бүлеге, лицензияләү бүлеге, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенең территориаль органнары бүлекләре, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе территориаль органнарының үзләренең вазыйфаи
регламентлары нигезендә лицензияләү буенча вазыйфаи бурычларын хәл
кылучы хезмәткәрләре.
Дәүләт функциясен башкару ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
тарафыннан мөстәкыйль рәвештә, шулай ук Татарстан Республикасы
прокуратура органнары (алга таба – прокуратура органнары), Федераль
салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе, Федераль дәүләт
теркәве, кадастр һәм картография хезмәтенең Татарстан Республикасы
буенча идарәсе, Федераль казначылык хезмәтенең Татарстан Республикасы
буенча идарәсе, “Роспотребнадзор”ның Татарстан Республикасы буенча
идарәсе белән берлектә хәл ителергә мөмкин.
“Тикшерүләрнең бердәм реестры” федераль дәүләт мәгълүмат
системасына (алга таба – тикшерүләрнең бердәм реестры) мәгълүматлар
кертү ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вәкаләтле вазыйфаи заты
тарафыннан хәл ителә.
ДӘҮЛӘТ ФУНКЦИЯСЕН БАШКАРУНЫ
НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ АКТЛАР ИСЕМЛЕГЕ

ҖАЙГА

САЛУЧЫ

1.3. Дәүләт функциясе түбәндәге законнар норматив-хокукый актлар
нигезендә башкарыла:
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы
(алга таба – РФ КоАП) (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2002, №1,
ст. 1, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Этил спиртын, алкогольле һәм спиртлы продукцияне җитештерү һәм
әйләнешен дәүләти җайга салу һәм алкогольле продукция куллануны (эчү)
чикләү турында” 22 ноябрь, 1995 ел, №171-ФЗ Федераль Закон (алга таба –
№71-ФЗ Федераль Закон) (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2006,
№19, ст. 2060, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Дәүләт контрольлеген (күзәтчелек) һәм муниципаль контрольлекне
хәл иткәндә юридик затларның һәм хосусый эшмәкәрләрнең хокукларын
яклау турында” 26 декабрь, 2008 ел, №294-ФЗ Федераль Закон (алга таба –
№294-ФЗ Федераль Закон) (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2008,
№52, ст. 6249, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Җәмәгать туклануы хезмәтләрен күрсәтү кагыйдәләрен раслау
турында” 15 август, 1997 ел, №1036 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары
(алга таба – Җәмәгать туклануы хезмәтләрен күрсәтү кагыйдәләре) (Россия

Федерациясе законнар җыентыгы, 1997, № 34, ст. 3980, кертелгән
үзгәрешләрдән чыгып);
“Товарларның аерым төрләрен сату кагыйдәләрен, ремонт чорында
сатып алучының бушлай биреп тору яки шундый ук товарга алыштыру
таләбе кагылмаган озак файдаланылыштагы товарлар исемлеген һәм кире
кайтарып яки шундый ук үлчәмдәге, форма, габарит, фасон, төс яки
комплектациядәге шундый ук бүтән товарга алыштырып булмый торган
азык-төлек булмаган сыйфатлы товарлар исемлеген раслау турында” 19
гыйнвар, 1998 ел, №55 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба –
Товарларның аерым төрләрен сату кагыйдәләре) (Россия Федерациясе
законнар җыентыгы, 1998, № 4, ст. 482, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Дәүләт контрольлеге (күзәтчелек) органнары һәм муниципаль
контрольлек органнары тарафыннан юридик затларга һәм хосусый
эшмәкәрләргә планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү
кагыйдәләрен раслау турында” 30 июнь, 2010 ел, № 489 Россия Федерациясе
Хөкүмәте карары (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2010, № 28, ст.
3706, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Тикшерүләрнең бердәм реестрын булдыру һәм алып бару кагыйдәләре
турында” 28 апрель, 2015 ел, № 415 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары
(алга таба – №415 РФ Хөкүмәте карары) (Россия Федерациясе законнар
җыентыгы, 2015, № 19, ст. 2825, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм
әйләнеше күләме учетының бердәм дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат
системасы эше турында” 29 декабрь, 2015 ел, № 1459 Россия Федерациясе
Хөкүмәте карары (алга таба – № 1459 РФ Хөкүмәте карары)
(Россия
Федерациясе законнар җыентыгы, 2016, № 2, ст. 335, кертелгән
үзгәрешләрдән чыгып);
“Дәүләт
контрольлеге
(күзәтчелек),
органнары,
муниципаль
контрольлек органнары тарафыннан тикшерүләр оештыру һәм үткәрүдә
башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына яисә дәүләт
органнары яки җирле үзидарә органнары карамагындагы оешмаларга запрос
җибәрү һәм алардан бушлай, шул исәптән электрон формада, ведомствоара
мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм (яки) мәгълүматлар
алу турында” 18 апрель, 2016 ел, № 323 Россия Федерациясе Хөкүмәте
карары (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2016, № 17, ст. 2418,
кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтү төзү һәм
җибәрү, юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан мондый кисәтүгә каршы
килүләрне тапшыру һәм аларны карап тикшерү, мондый кисәтүне үтәү
турында уведомление җиткерү кагыйдәләрен раслау хакында” 10 февраль,
2017 ел, № 166 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба – №166 РФ
Хөкүмәте карары) (Хокукый мәгълүматларның рәсми интернет-порталы
(www.pravo.gov.ru), 2017, 14 февраль, басылып чыгу номеры
(0001201702140002);
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19 апрель, 2016 ел, № 724-р боерыгы
белән расланган дәүләт контрольлеге (күзәтчелек) органнары, муниципаль

контрольлек органнары тарафыннан тикшерүләр оештыру һәм үткәрүдә
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында башка дәүләт
органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яки дәүләт органнары яисә
җирле үзидарә органнары карамагындагы оешмалардан сорап алына торган
документлар һәм (яки) мәгълүматлар исемлеге (алга таба – № 724/р Россия
Федерациясе Хөкүмәте боерыгы) ((Россия Федерациясе законнар җыентыгы,
2016, № 18, ст. 2647, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Дәүләт контрольлеген (күзәтчелек) һәм муниципаль контрольлекне
хәл иткәндә юридик затларның һәм хосусый эшмәкәрләрнең хокукларын
яклау турында” Федераль Закон нигезләмәләрен тормышка ашыру хакында”
30 апрель, 2009 ел, № 141 Россия Федерациясе Икътисадый үсеш
министрлыгы боерыгы (алга таба – № 141 Россия Икътисадый үсеш
министрлыгы боерыгы) (“Российская газета”, 2009, 14 май, № 85, кертелгән
үзгәрешләрдән чыгып);
“Алкогольле продукцияне ваклап сату белән шөгыльләнүче оешма һәм,
алга таба ваклап сату өчен, сыра һәм сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре,
медовуха сатып алу белән шөгыльләнүче хосусый эшмәкәр турында этил
спиртын, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм әйләнеше
күләме учетының бердәм дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат
системасында алкогольле продукция турында, алкогольле продукцияне
ваклап сату күләме турында, заявкаларны электрон рәвештә тапшыру
формаларын һәм срокларын, шулай ук әлеге мәгълүмат системасында
мәгълүматларны теркәүдән баш тарту турында уведомлениеләр һәм
мәгълүматны теркәүне раслауны тапшыру формаларын һәм срокларын
раслау турында” 15 июнь, 2016 ел, № 84н Россия Финанс министрлыгы
боерыгы (алга таба – № 84н Россия Финанс министрлыгы боерыгы)
(Хокукый мәгълүматларның рәсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru),
2016, 30 август, басылып чыгу номеры (00012016008300039);
“Татарстан Республикасында гражданнар мөрәҗәгатьләре турында”
12 май, 2003 ел, №16-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы (“Республика
Татарстан”, 2003, 17 май, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Татарстан Республикасы территориясендә алкогольле продукцияне
ваклап сату вакытына, шартлары һәм урыннарына карата өстәмә чикләүләр
һәм Татарстан Республикасының кайбер законнар актларын үз көчен
югалткан дип тану турында” 6 март, 2015 ел, №10/ТРЗ Татарстан
Республикасы Законы (алга таба – №10-ТРЗ Татарстан Республикасы
Законы) (“Республика Татарстан”, 2015, 7 март, кертелгән үзгәрешләрдән
чыгып);
“Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле продукция
җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын дәүләт тикшерүен тәэмин итү
һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе”
мәсьәләләре” 05.08.2005 ел, №391 Татарстан Республикасы министрлар
Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасының Этил спирты
һәм алкогольле продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын
дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча
дәүләт инспекциясе турында нигезләмә (“Татарстан Республикасы

Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма
хакимияте органнарының норматив актлары җыентыгы” журналы, № 30,
2005, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып);
“Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары
тарафыннан дәүләт функцияләрен үтәүнең административ регламентларын
эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында” 31.12.2012 ел, № 1192 Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары (“Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма
хакимияте органнарының норматив актлары җыентыгы” журналы, 2013, №
7);
“Алкогольле продукцияне ваклап сату белән шөгыльләнүче
оешмаларның түләнгән устав капиталының минималь күләмен билгеләү һәм
Татарстан
Республикасының
аерым
карарларын
һәм
карарлары
нигезләмәләрен үз көчен югалткан дип тану турында” 15.03.2014 ел, № 161
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба – № 161ТР МК карар) (“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары
һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының
норматив актлары җыентыгы” журналы, 2014, № 23).
ТӨБӘК ДӘҮЛӘТ КОНТРОЛЬЛЕГЕ ПРЕДМЕТЫ
1.4.Төбәк дәүләт контрольлеге предметы булып юридик затлар һәм
хосусый эшмәкәрләр тарафыннан Татарстан Республикасы территориясендә
алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап сату, җәмәгать туклануы
хезмәтләре күрсәтүдә алкогольле продукцияне ваклап сату өлкәсендә Россия
Федерациясе законнарында һәм Россия Федерациясенең башка нормативхокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм Татарстан
Республикасының башка норматив-хокукый актларында билгеләнгән
таләпләрне (алга таба – мәҗбүри таләпләр) үтәве тора.
ТӨБӘК ДӘҮЛӘТ КОНТРОЛЬЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРЫ
1.5.Төбәк дәүләт контрольлеге объектлары булып Татарстан
Республикасы территориясендә алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап
сату, җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүдә алкогольле продукцияне
ваклап сату белән шөгыльләнүче, милек формаларына бәйсез рәвештә,
юридик затлар һәм хосусый эшмәкәрләр тора.
ТӨБӘК ДӘҮЛӘТ КОНТРОЛЬЛЕГЕН ХӘЛ ИТҮДӘ ТР ДӘҮЛӘТ
АЛКОГОЛЬ ИНСПЕКЦИЯСЕНЕҢ ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАРЫ ӨЧЕН
ХОКУКЛАР, БУРЫЧЛАР ҺӘМ ЧИКЛӘҮЛӘР
1.6.Тикшерү үткәргәндә, төбәк дәүләт контрольлеген хәл итүгә
вәкаләтле ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи затлары хокуклы:
тикшерү үткәрү турында боерык басылып чыкканнан соң юридик
заттан, хосусый эшмәкәрдән ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек

кысаларында кирәкле документлар һәм (яки) мәгълүматлар соратып алуга,
күчмә тикшерү үткәргәндә юридик зат җитәкчесеннән, башка вазыйфаи
затыннан яки вәкаләтле вәкиленнән, хосусый эшмәкәрдән, аның вәкаләтле
вәкиленнән тикшерү предметына керүче мәсьәләләр буенча язмача
аңлатмалар алуга, аңлатмалар алар тарафыннан документар тикшерү үткәрү
барышында тапшырылмаганда;
башка дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яки
дәүләт органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагындагы
оешмалардан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында Россия
Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән срокта һәм тәртиптә документлар һәм
(яки) Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән исемлеккә кертелгән
мәгълүматларны бушлай соратып алуга, шул исәптән электрон рәвештә;
хезмәт таныклыгы һәм ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе
(җитәкче урынбасары) боерыгы күчермәсен күрсәтеп, объектларда
комачаулыкларсыз булуга һәм үз эшчәнлегендә оешмалар һәм хосусый
эшмәкәрләр тарафыннан файдаланыла торган бүлмәләргә, биналар,
корылмаларга тикшеренүләр үткәрүгә, шулай ук кирәкле тикшеренүләр,
сынаулар, экспертиза һәм башка контрольлек чаралары үткәрүгә;
оешмаларга, хосусый эшмәкәрләргә мәҗбүри таләпләрне бозуларны
юкка чыгару, гражданнарның тормышы, сәламәтлегенә зыян китерү,
хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, физик һәм юридик
затларның милкенә, дәүләт яки муниципаль мөлкәткә зыян китерүне кисәтү,
дәүләт иминлеген тәэмин итү, табигый һәм техноген характердагы гадәттән
тыш хәлләрнең килеп чыгуын кисәтү чараларын үткәрү турында күрсәтмәләр
бирүгә;
административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә,
административ хокук бозулар турында эшләрен карап тикшерүгә һәм
мәҗбүри таләпләрне бозуны кисәтү чараларны күрүгә;
вәкаләтле органнарга мәҗбүри таләпләрне бозуга бәйле җинаятьләр
билгеләре буенча, җинаять эшләрен кузгату турында мәсьәләләрне хәл кылу
өчен материаллар җибәрүгә;
юридик затка, хосусый эшмәкәргә карата күчмә тикшерү үткәрүгә
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә
аттестацияләнгән экспертларны, илнең аккредитацияләү системасында
аккредитацияләү турында Россия Федерациясе законы нигезендә
аккредитацияләнгән, үзенә карата тикшерү үткәрелә торган юридик зат,
хосусый эшмәкәр белән гражданлык-хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә
тормаучы һәм тикшерелә торган затның аффилирлы заты булып тормаучы
эксперт оешмаларын җәлеп итүгә.
1.7.Тикшерү үткәргәндә, төбәк дәүләт контрольлеген хәл кылуга
вәкаләтле вазыйфаи затлар бурычлы:
Россия Федерациясе законы нигезендә мәҗбүри таләпләрне бозуларны
кисәтү, ачыклау һәм мондый очракларга юл куймау вәкаләтләрен үз
вакытында һәм тулы күләмендә үтәүгә;
Россия Федерациясе законнарын, үзенә карата тикшерү үткәрелә
торган юридик зат, хосусый эшмәкәрнең хокукларын һәм законлы

мәнфәгатьләрен үтәүгә;
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесенең (җитәкче урынбасары)
боерыгы нигезендә, билгеләнеше буенча, тикшерү үткәрүгә;
тикшерүне фәкать хезмәт бурычларны үтәү вакытында гына үткәрүгә,
күчмә тикшерүне фәкать хезмәт таныклыкларын, тикшерү үткәрү турында
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары) боерыгы
күчермәләрен күрсәтеп һәм №294-ФЗ Федераль Законның 10 статьясындагы
5 өлешендә күздә тотылган очракта – тикшерү үткәрүне килештерү турында
документ күчермәсен күрсәтеп үткәрүгә;
юридик зат җитәкчесенә, башка вазыйфаи затына яки вәкаләтле
вәкиленә, хосусый эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү үткәрүне
карап торуга комачаулык итмәскә һәм тикшерү предметына керүче
мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирүгә;
тикшерү үткәрүне карап торган юридик зат җитәкчесенә, башка
вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, хосусый эшмәкәргә, аның
вәкаләтле вәкиленә тикшерү предметына керүче мәгълүматлар һәм
документлар тапшыруга;
юридик зат җитәкчесен, башка вазыйфаи затын яки вәкаләтле вәкилен,
хосусый эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен тикшерү нәтиҗәләре белән
таныштыруга;
юридик зат җитәкчесен, башка вазыйфаи затын яки вәкаләтле вәкилен,
хосусый эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлек кысаларында алынган документлар һәм (яки) мәгълүматлар
белән таныштыруга;
ачыкланган бозулар фактлары буенча күрелә торган чараларны
билгеләгәндә, әлеге чараларның закон бозу авырлыгына туры килүен, аның
кешеләрнең тормышы, сәламәтлеге, хайваннар, үсемлекләр, әйләнә-тирә
мохит, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары
(тарихи һәм мәдәни ядкәрләр), дәүләт иминлеге, табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыгуы өчен куркыныч белән
янавы-янамавын исәпкә алуга, шулай ук гражданнарның, шул исәптән
хосусый эшмәкәрләрнең, юридик затларның хокуклары һәм законлы
мәнфәгатьләрен нигезсез чикләүгә юл куймауга;
юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр тарафыннан шикаять
белдерелгәндә, Россия Федерациясе законында билгеләнгән тәртиптә үз
гамәлләренең нигезле булуын дәлилләүгә;
№294-ФЗ Федераль Законда билгеләнгән тикшерү үткәрү срокларын
үтәүгә;
юридик заттан, хосусый эшмәкәрдән Россия Федерациясе законнары
нигезендә тапшыру күздә тотылмаган документлар һәм башка
мәгълүматларны таләп итмәүгә;
күчмә тикшерү башланганчы, юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи
заты яки вәкаләтле вәкиле, хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле үтенече
белән аларны бу Регламент нигезләмәләре белән таныштыруга;
тикшерүләрне учетка алу журналында – юридик зат, хосусый
эшмәкәрнең шундый журналга ия булу очрагында (тикшерүләр учеты

журналының типовой формасы Россия Икътисадый үсеш министрлыгының
№ 140 боерыгы белән расланган), тиешенчә язып куюга.
1.8.Тикшерү үткәргәндә, төбәк дәүләт контрольлеген хәл кылуга
вәкаләтле вазыйфаи затлар түбәндәгеләргә хокуклы була алмый:
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вәкаләтләренә кермәгән очракта,
мәҗбүри таләпләрне үтәүне тикшерүгә;
СССР һәм РСФСР башкарма хакимияте органнарының нормативхокукый актларында билгеләнгән таләпләрне, шулай ук Россия Федерациясе
законнарында мәҗбүри куллану күздә тотылмаган норматив документлар
таләпләрен үтәүне тикшерүгә;
Россия Федерациясе законында билгеләнгән тәртиптә басылып
чыкмаган хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне үтәүне
тикшерүгә;
юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкиле,
хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле югында планлы яки планнан тыш
күчмә тикшерү үткәрүгә, мондый тикшерүне гражданнарның тормышы,
сәламәтлеге, хайваннар, үсемлекләр, әйләнә-тирә мохит, Россия Федерациясе
халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкәрләр),
дәүләт иминлеге, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш
хәлләрнең килеп чыгуы өчен куркыныч белән янау сәбәпле үткәрү
очрагыннан тыш, шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән
тыш хәлләр килеп чыгу очрагыннан тыш;
тикшерү объектлары булып тормаганда яки тикшерү предметына
кермәгәндә, документлар, мәгълүматлар һәм продукция үрнәкләрен
тапшыруны таләп итүгә, шулай ук мондый документларның төп нөсхәләрен
тартып алуга;
билгеләнгән формада һәм илкүләм стандартлар, үрнәкләр алу, пробалар
алу кагыйдәләре һәм аларны тикшерү ысуллары, тикшеренүләр, үлчәүләр алу
ысуллары, техник регламентлар яки алар үз көченә кергәнче гамәлдә булган
башка норматив-техник документлар һәм тикшеренүләр, сынаулар, үлчәүләр
алу кагыйдәләре һәм ысуллары нигезендә билгеләнгән нормадан артып
киткән күләмдә үрнәкләр, пробалар алу турында беркетмәләр
рәсмиләштермичә генә тикшеренүләр, сынаулар үткәрү, үлчәүләр алу өчен
продукция үрнәкләрен алуга;
тикшерү үткәрү нәтиҗәсендә алынып, дәүләт, коммерция, хезмәт сере,
закон нигезендә сакланыла торган башка төрле сер булып торучы мәгълүмат
таратуга, Россия Федерациясе законнарында күздә тотылган очраклардан
тыш;
тикшерү үткәрүнең билгеләнгән срокларына сыешмауга;
юридик затларга, хосусый эшмәкәрләргә үзләренең хисабына контрольлек чараларын үткәрү
турында күрсәтмәләр бирүгә яки тәкъдимнәр җиткерүгә;

юридик заттан, хосусый эшмәкәрдән, башка дәүләт органнары, җирле
үзидарә органнары яки дәүләт органнары яисә ирле үзидарә органнары
карамагындагы оешмаларда сакланылучы, Россия Федерациясе Хөкүмәтендә
билгеләнгән исемлеккә кертелгән рөхсәт документларын кертеп,
документлар һәм (яки) мәгълүматлар тапшыруны таләп итүгә;
юридик заттан, хосусый эшмәкәрдән тикшерү башланганчы

документлар, мәгълүматлар тапшыруны таләп итүгә.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тикшерү үткәрү турында боерык
кабул ителгәннән соң ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында
кирәкле документлар һәм (яки) мәгълүматлар соратып алуга хокуклы.
Үзенә карата төбәк дәүләт контрольлеге хәл ителә торган затларның
хокуклары һәм бурычлары
1.9.Тикшерү үткәргәндә, юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи заты
яки вәкаләтле вәкиле, хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле хокуклы:
тикшерү үткәрүне турыдан-туры карап торуга, тикшерү предметына
керүче мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирүгә;
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясеннән, аның вазыйфаи затларыннан,
тикшерү предметына керүче һәм № 294-ФЗ Федераль Закон нигезендә
тапшыру күздә тотылган мәгълүматлар алуга;
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан ведомствоара
мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында башка дәүләт органнарыннан, җирле
үзидарә органнарыннан яки дәүләт органнары яисә җирле үзидарә органнары
карамагындагы оешмалардан алынган документлар һәм (яки) мәгълүматлар
белән танышуга;
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алынган
документларны (мәгълүматларны) үз инициативасы белән ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенә тапшыруга;
тикшерү нәтиҗәләре белән танышуга һәм тикшерү актында тикшерү
нәтиҗәләре белән танышуы, алар белән килешү яки килешмәве, шулай ук ТР
Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи затларның аерым гамәлләре белән
килешү-килешмәве турында күрсәтүгә;
тикшерү үткәргәндә юридик зат, хосусый эшмәкәр хокукларын бозуга
китергән ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи затлары гамәлләренә
(гамәл кылмау) Россия Федерациясе законы нигезендә шикаять белдерүгә;
Россия
Федерациясе
Президенты
каршындагы
Эшмәкәрләр
хокукларын яклау буенча Вәкаләтле вәкилне яки Татарстан Республикасы
Президенты каршындагы Эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча Вәкаләтле
вәкилне тикшерүдә катнашуга җәлеп итүгә.
1.10.Тикшерү үткәргәндә, юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи заты
яки вәкаләтле вәкиле, хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле бурычлы:
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вәкаләтле затлары тарафыннан
сорала торган документлар һәм материалларны, шулай ук тикшерү
предметына керүче мәсьәләләр буенча телдән һәм язмача аңлатмаларны
тапшыруга;
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи затларының оешма
бинасына һәм башка хезмәт бүлмәләренә комачаулыксыз керүен тәэмин
итүгә;
мәҗбүри таләпләрне үтәү чараларын оештыру һәм үткәрү өчен
җаваплы юридик затның вазыйфаи затларының, вәкаләтле вәкилләренең,
хосусый эшмәкәрнең, хосусый эшмәкәрнең вәкаләтле вәкилләренең
катнашуын тәэмин итүгә.
Дәүләт функциясен башкару нәтиҗәләре

1.11.Тикшерү үткәрүче ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи
затлары тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге документлар тутыра яки
документларга мәгълүматлар кертә:
ике нөсхәдә, билгеләнгән формадагы тикшерү актын. Тикшерү
актының типовой формасы Россия Икътисадый үсеш министрлыгының №
141 боерыгы белән расланган;
тикшерүләр учеты журналында (булган очракта) (тикшерүләр учеты
журналы формасы Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 боерыгы
белән расланган) үткәрелгән күчмә тикшерү турында язу;
№ 294-ФЗ Федераль Законның 13.3 статьясы һәм № 415 Россия
Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, тикшерүләрнең бердәм реестрына
кертелгән тиешле мәгълүматлар;
мәҗбүри таләпләрне бозуларны ачыклау һәм (яки) административ
хокук бозу составы билгеләре булган очракта:
тикшерү актына кушымта булып торучы һәм бу Регламентка №1
кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән ачыкланган мәҗбүри таләпләрне
бозуларны юкка чыгару турында күрсәтмә;
РФ КоАП күздә тотылган административ хокук бозу билгеләре
ачыкланганда (ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе компетенциясе
кысаларында), бу Регламентка № 2 кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән
административ хокук бозу турында беркетмә.
Контрольлек чарасы барышында контрольлек чарасын үткәрү объекты
булып торучы хуҗалык эшчәнлеге яки башка эшчәнлекнең ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе компетенциясенә кермәгән закон таләпләрен бозуга
бәйле булуы ачыкланган очракта, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе Россия
Федерациясе дәүләт хакимиятенең тиешле вәкаләтле органнарына яки
Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең вәкаләтле органнарына
мондый закон бозу очраклары турында мәгълүмат (мәгълүматлар) җибәрүгә
бурычлы.
Дәүләт функциясен башкаруга нигез булып ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясенә гражданнардан, шул исәптән хосусый эшмәкәрләрдән,
юридик затлардан мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар алыну, дәүләт хакимияте
органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан массакүләм мәгълүмат
чараларыннан (алга таба – мөрәҗәгать итүче) мәгълүматлар алыну торган
очракта, мөрәҗәгать итүчегә дәүләт функциясен башкару нәтиҗәләре буенча
№ 59-ФЗ Федераль Законда билгеләнгән тәртиптә җавап җибәрелә.
2. ДӘҮЛӘТ ФУНКЦИЯСЕН БАШКАРУ ТӘРТИБЕНӘ КАРАТА
ТАЛӘПЛӘР
ДӘҮЛӘТ ФУНКЦИЯСЕН БАШКАРУ ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТ
ТАПШЫРУ ТӘРТИБЕ
2.1.Бу Регламент ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең “Интернет”
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге (алга таба – “Интернет” челтәре)
рәсми сайтына (www.gosalcogol.tatar.ru) урнаштырыла.

2.2.ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең урнашу урыны: Казан ш.,
Х.Такташ ур., 94 й.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе территориаль органнарының
адреслары һәм телефоннары 1 нче таблицада китерелгән.
1 нче таблица – ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең территориаль
органнары турында мәгълүматлар
Территориаль
орган
Әлмәт

Адресы
423450, Әлмәт ш.,
Шевченко ур., 88,
лит.А
Электрон адресы:

Хезмәт күрсәтелә торган
территорияләр
Әлмәт, Азнакай, Баулы,
Бөгелмә, Лениногорск, Ютазы
районнары

Телефоны
(8553)
336713,
336702

Арча, Әтнә, Балтач, Кукмара,
Саба, Теләче районнары

(84366)
32893, 32269

Апас, Буа, Чүпрәле, Кайбыч,
Кама-Тамагы, Тәтеш, Югары
Ослан, Зеленодол районнары

(84371)
58515, 58672

Казан, Биектау, Лаеш, Питрәч,
Балык-Бистәсе районнары

(843) 2789193,
2789195

Чаллы ш.,,
Әгерҗе, Актаныш, Алабуга,
Мамадыш, Менделеев,
Минзәлә, Тукай районнары

(8552) 712636,
714722

Түбән Кама,
Аксубай, Чирмешән, Зәй,
Сарман, Мөслим районнары

(8555)
366381,
366385

Чистай, Яңа Чишмә, Әлки,
Алексеевск, Нурлат, Спас
районнары

(84342)
51550, 51019

Almet.Gosalcogol@tatar.ru

Арча

422000, Арча ш.,
Банк ур., 2а
Электрон адресы:
Arsk.Gosalcogol@tatar.ru

Зеленодол

422520, Зеленодол ш.,
Засорин ур., 9
Электрон адресы:
Zeldol.Gosalcogol@tatar.ru

Казан

420107, Казан,
Һ.Такташ ур., 94
Электрон адресы:
Kazan.Gosalcogol@tatar.ru

Чаллы

432800, Чаллы ш.,
Корчагин ур., 2а (ГЭС
б., 10/34А)
Электрон адресы:
Chelny.Gosalcogol@tatar.r
u

Түбән Кама

423570, Түбән Кама ш.,
Бызов ур., 20а
Электрон адресы:
Nizn.Gosalcogol@tatar.ru

Чистай

422980, Чистай, Бебель
ур., 121д й.
Электрон адресы:
Chistopol.Gosalcogol@tata
r.ru

2.3. Дәүләт функциясен башкару мәсьәләләре буенча ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенә документлар һәм мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен почта
адресы: 420107, Казан ш., Һ.Такташ ур. , 94 й..
Мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең
электрон адресы: cla@tatalc.ru.
2.4. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең һәм Казан территориаль
органының эш графигы:
дүшәмбе – пәнҗешәмбе 8.30 дан 17.30 сәгатькәчә,

җомга 8.30 дан 16.15 сәгатькәчә.
Төшке аш вакыты 12.00 дән 12.45 сәгатькәчә.
Ял көннәре: шимбә, якшәмбе.
Территориаль органнарның (Казан территориаль органыннан тыш) эш
графигы:
дүшәмбе – пәнҗешәмбе 8.00 дан 17.00 сәгатькәчә,
җомга 8.00 дән 15.45 сәгатьіәчә.
Төшке аш вакыты 12.00 дән 12.45 сәгатькәчә .
Ял көннәре: шимбә, якшәмбе.
Бәйрәм алды көннәрендә эш көне озынлыгы 1 сәгатькә кыскара.
2.5 . ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе һәм аның территориаль
органнарының урнашу урыны, телефоннары, эш графиклары турында
мәгълүмат тапшырыла:
+7 (843) 278-92-00 телефоны аша;
+7 (843) 278-91-92 факсы аша;
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең “Интернет” челтәрендәге рәсми
сайтында: www.gosalcogol.tatar.ru.
2.6. Дәүләт функциясен башкару турында мәгълүматлар төбәк дәүләт
контрольлеген хәл кылучы вазифаи затлар тарафыннан тапшырыла:
турыдан-туры шәхсән кабул итү кысаларында;
язмача (мөрәҗәгатьтә почта адресы күрсәтелгәндә);
электрон почта аша (мөрәҗәгатьтә электрон адрес күрсәтелгәндә).
Дәүләт функциясен башкару тәртибе турында мәгълүматлар
урнаштырыла һәм норматив-закон актларына үзгәрешләр кертүгә карап,
яңартыла:
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе һәм ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе территориаль органнарының гражданнар кабул ителә торган
бүлмәләрендәге стендларына;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең “Интернет” челтәрендәге рәсми
сайтына – http/www. gosalcogol.tatar.ru.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе, юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр
тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтү, мәҗбүри таләпләрне
бозуга ярдәм итәрдәй нигезләр, факторлар һәм шартларны юкка чыгару
максатыннан чыгып, ел саен расланыла торган закон бозуларны кисәтү
программасы нигезендә мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтү чараларын
хәл кыла.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе рәсми сайтына шулай ук түбәндәге
мәгълүматлар урнаштырыла:
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан ел саен расланыла торган
закон бозуларны кисәтү программасы;
– үтәлешен бәяләү төбәк дәүләт контрольлеге предметы булып торган
мәҗбүри таләпләрдән торган норматив-хокукый актлар яки аларның аерым
өлешләре исемлеге, шулай ук тиешле норматив-хокукый актлар текстлары;
– мәҗбүри таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча, шул исәптән мәҗбүри
таләпләрне үтәү буенча бастырып чыгарылган кулланмалар, семинарлар һәм
конференцияләр, массакүләм мәгълүмат чарларында аңлату эшләре үткәрү

турында мәгълүматлар, башка ысуллар белән урнаштырылган бүтән
мәгълүматлар турында юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр өчен
мәгълүматлар. Мәҗбүри таләпләрнең үзгәрү очрагында мәҗбүри таләпләрне
билгеләүче яңа норматив-хокукый актларның эчтәлеге, гамәлдәге актларга
кертелгән үзгәрешләр, аларның гамәлгә кертү сроклары һәм тәртибе турында
аңлатмалар, шулай ук мәҗбүри таләпләрне гамәлгә кертү һәм аларның
үтәлешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән кирәкле оештыру-техник чаралар
уздыру турында тәкъдимнәр урнаштырыла;
– мондый бозуларга юл куймау максатында юридик затлар, хосусый
эшмәкәрләр тарафыннан күрелергә тиешле чараларга карата тәкъдимнәр
белән, иң еш очрый торган мәҗбүри таләпләр бозуларны күрсәтеп, төбәк
дәүләт контрольлеген хәл кылуны гомумиләштерү (елына кимендә бер
тапкыр).
ЮРИДИК ЗАТЛАРДАН, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРЛӘРДӘН ТӨБӘК
ДӘҮЛӘТ КОНТРОЛЬЛЕГЕ ЧАРАЛАРЫН ҮТКӘРҮ ӨЧЕН ТҮЛӘҮ АЛУГА
ЮЛ КУЙМАУ
2.7. Төбәк дәүләт контрольлеге чараларын үткәргән өчен юридик
заттан, хосусый эшмәкәрдән түләү алынмый, шул исәптән, тикшерү үткәрүгә
җәлеп ителгән очракта – экспертлар һәм эксперт оешмалары хезмәтләре
күрсәтүгә.
ДӘҮЛӘТ ФУНКЦИЯСЕН БАШКАРУ СРОКЛАРЫ ҺӘМ ЕШЛЫГЫ
2.8. Һәр тикшерүне үткәрү срогы 20 эш көненнән артмаска тиеш.
Бер кече эшмәкәрлек субъектына карата планлы күчмә тикшерүләр
планлы күчмә тикшерүләр үткәрүнең гомуми срогы кече предприятие өчен
елына илле сәгатьтән һәм микропредприятие өчен унбиш сәгатьтән артмаска
тиеш.
Кече эшмәкәр субъектына карата планлы күчмә тикшерү үткәргәндә,
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм (яки)
мәгълүматлар алу зарурилыгы очрагында, тикшерү ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары) тарафыннан ведомствоара
мәгълүмати хезмәттәшлекне хәл кылу өчен кирәкле срокка туктатылып
торырга тиеш, әмма күп дигәндә ун эш көненә генә. Тикшерү үткәрүне кабат
туктатып тору рөхсәт ителми.
Тикшерү үткәрүне туктатып тору срогының гамәлдә булу чорында кече
эшмәкәрлек субъекты территориясендә, биналарында, корылмаларында,
бүлмәләрендә, кече эшмәкәрлек субъектының башка объектларында ТР
Дәүләт алкоголь инспекциясенең гамәлләренең әлеге тикшерүгә бәйле
гамәлләре туктатылып торыла.
Күчмә планлы тикшерү үткәрүче ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең
вазыйфаи затларының нигезле тәкъдимнәре буенча катлаулы һәм (яки)
озакка сузылырдай тикшеренүләр, сынаулар, махсус экспертизалар һәм
тикшерүләр үткәрү зарурилыгына бәйле чыгарма очракларда күчмә планлы

тикшерү үткәрү срогы ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе
тарафыннан озайтылырга мөмкин, әмма күп дигәндә 20 эш көненә генә, кече
предприятиеләргә
карата
–
күп
дигәндә
илле
сәгатькә,
микропредприятиеләргә – күп дигәндә 15 сәгатькә.
Үзенең эшчәнлеген Россия Федерациясенең берничә субъекты
территориясендә хәл кылучы юридик затка карата тикшерүләр үткәрү срогы
юридик затның һәр филиалы, вәкиллеге, аерым структур подразделениесе
буенча аерым билгеләнә, шул ук вакытта тикшерү үткәрүнең гомуми срогы
алтмыш эш көненнән артмаска тиеш.
Лицензиатларга карата тикшерү үткәрү срогы тикшерүне башлап
җибәрү датасыннан башлап, егерме эш көненнән артык була алмый.
Экспертизалар, тикшеренүләр, сынаулар, тикшерүләр нәтиҗәләрен бәяләүгә,
үзенә карата тикшерү үткәрелә торган затның чит телдә тапшырылган
документларын рус теленә тәрҗемә итүгә бәйле чаралар үткәрү, үзенә карата
тикшерү үткәрелә торган затның эшчәнлегенең мәҗбүри таләпләргә туры
килүен бәяләү өчен кирәкле башка чаралар уздыру (шул исәптән
лицензиатның контрагентларына карата) зарурилыгы очрагында әлеге срок
озайтыла. Шул ук вакытта тикшерү үткәрүнең гомуми срогы кырык эш
көненнән артмаска тиеш.
2.9. Планлы тикшерүләр өч елга күп дигәндә бер тапкыр үткәрелә.
ТИКШЕРҮЛӘР ҮТКӘРҮГӘ НИГЕЗЛӘР
2.10. Лицензия бирү турында гариза тапшырган лицензиягә дәгъва
кылучыга карата яки лицензиясен яңадан рәсмиләштерү яки лицензиясенең
гамәлдә булу срогын озату турында гариза тапшырган лицензиатка карата, №
171-ФЗ Федераль Законның 19 һәм 20 статьяларында күздә тотылган
очракларда, прокуратура органнары белән килештермичә генә документар
тикшерүләр һәм планнан тыш күчмә тикшерүләр үткәрелә.
2.11. Планлы тикшерүләр ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан
эшләнелгән һәм расланылган юридик затлар һәм хосусый эшмәкәрләргә
карата планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнары (алга таба – План)
нигезендә үткәрелә.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе тарафыннан расланган
планнар ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең “Интернет” челтәрендәге рәсми
сайтына урнаштырыла.
Планны булдыру һәм аны дәүләт контрольлеге (күзәтчелек) органының
“Интернет” челтәрендәге рәсми сайтына урнаштыру тәртибе РФ
Хөкүмәтенең № 489 карары белән расланган Дәүләт контрольлеге
(күзәтчелек) органнары һәм муниципаль контрольлек органнары тарафыннан
юридик затларга һәм хосусый эшмәкәрләргә карата планлы тикшерүләр
үткәрүнең еллык планнарын әзерләү кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән.
2.19. Лицензиатка карата Планлы тикшерүне Планга кертүгә нигез
булып тора:
1) лицензия бирү яки лицензияне яңадан рәсмиләштерү турында карар
кабул ителгәннән соң бер ел узу;

2) соңгы планлы тикшерү төгәлләнгәннән соң өч ел узу.
2.13. Юридик затка, лицензиаттан тыш, хосусый эшмәкәргә карата
планлы тикшерүне Планга кертүгә нигез булып өч ел узу тора:
1) юридик затны, хосусый эшмәкәрне дәүләт теркәвенә алуга;
2) юридик затка, хосусый эшмәкәргә карата соңгы планлы тикшерү
үткәрүне төгәлләүгә.
2.14. Лицензиатка планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигезләр булып
тора:
1) лицензиат тарафыннан лицензия таләпләрен бозуны юкка чыгару
турында ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе биргән күрсәтмәне үтәү срогы
чыгу;
2) ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә гражданнардан, шул исәптән
хосусый эшмәкәрләрдән, юридик затлардан мөрәҗәгатьләр, гаризалар, дәүләт
хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм
мәгълүмат чараларыннан лицензиатның лицензия таләпләрен бозу фактлары
турында мәгълүматлар алыну;
3) № 171-ФЗ Федераль Законның 20 статьясындагы 1 пункты нигезендә
лицензиянең гамәлдә булуы туктатылган срокның чыгуы;
4) этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм
әйләнеше күләмен учетка алуның бердәм дәүләт автоматлаштырылган
мәгълүмат системасында (алга таба – ЕГАИС), башка мәгълүмат
системаларында урын алган мәгълүматларны анализлау, этил спирты,
алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү, әйләнеше һәм (яки) аны
куллану күләме турында декларацияләрне анализлау, төбәк дәүләт
контрольлеге чараларын үткәрү нәтиҗәсендә алынган документларны
анализлау нәтиҗәсендә лицензия таләпләрен бозу фактларының ачыклануы;
5) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте
поручениесе нигезендә яки прокуратура органнарына алынган материаллар
һәм мөрәҗәгатьләр буенча законнар үтәлешенә күзәтчелек кысаларында
планнан тыш тикшерү үткәрү турында прокурор таләбе нигезендә ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе бастырып чыгарган боерыкның булуы;
6) ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә лицензиянең гамәлдә булуын
туктатып торуга китергән хәлләрне юкка чыгару турында гариза тапшыру.
2.15. Юридик затка, хосусый эшмәкәргә карата планнан тыш тикшерү
үткәрүгә нигез булып тора:
1) юридик затның, лицензиаттан тыш хосусый эшмәкәрнең мәҗбүри
таләпләрне бозуларны һәм (яки) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән
таләпләрне бозуларны юкка чыгару турында элек бирелгән күрсәтмәне үтәү
срогының чыгуы;
2) юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә генә,
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә алынган граҗданнар мөрәҗәгатьләре һәм
гаризаларын, шул исәптән хосусый эшмәкәрләрдән, юридик затлардан
алынган мөрәҗәгатьләр һәм гаризаларны, дәүләт хакимияте органнарыннан,
җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан
түбәндәге фактлар турында алынган мәгълүматларны карап тикшермичә яки
башлангыч тикшермичә генә контрольлек чаралары нәтиҗәләрен анализлау

буенча ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи затының нигезле
күрсәтмәсе:
а) гражданнар тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә,
әйләнә-тирә мохиткә, дәүләт иминлегенә зыян китерү куркынычы, шулай ук
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу
куркынычы;
б) гражданнар тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә,
әйләнә-тирә мохиткә, дәүләт иминлегенә зыян китерү, шулай ук табигый һәм
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу;
3) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте
поручениесе нигезендә яки прокуратура органнарына алынган материаллар
һәм мөрәҗәгатьләр буенча законнар үтәлешенә күзәтчелек кысаларында
планнан тыш тикшерү үткәрү турында прокурор таләбе нигезендә ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе бастырып чыгарган боерыкның булуы;
2.16. Лицензиатка карата планнан тыш күчмә тикшерү бу
Регламентның 2.14 пунктындагы 2 пунктчасында күрсәтелгән нигез буенча,
юридик затларга, хосусый эшмәкәрләргә – бу Регламентның 2.15
пунктындагы 2 пунктчасының “а” һәм “б” абзацларында күрсәтелгән
нигезләр буенча ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан, мондый
юридик затларның, хосусый эшмәкәрләрләрнең эшчәнлеген хәл кылу урыны
буенча прокуратура органы белән килештерелгәннән соң, үткәрелергә
мөмкин.
Бу Регламентның 2.14 пунктындагы 4 пунктчасында күрсәтелгән нигез
буенча лицензиатка карата планнан тыш күчмә тикшерү №294-ФЗ Федераль
Законның 10 статьясындагы 12 өлешендә билгеләнгән тәртиптә прокуратура
органына кичекмәстән хәбәр ителгәннән соң үткәрелергә мөмкин.
Планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүгә нигез булып гражданнар
тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә
мохиткә, дәүләт иминлегенә зыян китерү, шулай ук табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу, мәҗбүри таләпләрне һәм
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне бозуны ачыклау
торса, мондый бозулар кылу вакытында кичекмәстән чаралар күрү
зарурилыгына бәйле рәвештә,
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе, егерме дүрт сәгать эчендә
прокуратура органнарына № 294-ФЗ Федераль Законның 10 статьясындагы 6
һәм 7 өлешләрендә күздә тотылган документларны җибәрү юлы белән
контрольлек чараларын үткәрү турында прокуратура органнарына
кичекмәстән хәбәр итеп, планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүгә керешүгә
хокуклы.
2.17. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә мөрәҗәгать иткән затны
билгеләү мөмкинлеге бирмәгән мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, шулай ук бу
Регламентның 2.14 пунктындагы 2 пунктчасында, 2.15 пунктындагы 2
пунктчасында күрсәтелгән фактлар турында мәгълүматлардан торган
мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез булып
хезмәт итә алмый.
Мөрәҗәгатьтә яки гаризада бәян ителгән мәгълүмат бу Регламентның

2.14 пунктындагы 2 пунктчасы, 2.15 пунктындагы 2 пунктчасы нигезендә
планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез булып торган очракта, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенең вазыйфаи заты мөрәҗәгать яки гаризаның
авторына нигезле шикләнүләре булганда мөрәҗәгать иткән затны билгеләү
буенча кирәкле чаралар күрергә тиеш.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон документлар рәвешендә
җибәрелгән мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар мөрәҗәгать итүче тарафыннан
мөрәҗәгать итүченең идентификация һәм аутентификация бердәм
системасында мәҗбүри авторизацияләнүен күздә тоткан мәгълүматкоммуникация технологияләре средстволарыннан файдалану нигезендә
җибәрелгән очракта гына, планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез булып
хезмәт итәргә ммөкин.
2.18.Мөрәҗәгатьләр һәм гаризаларны бу Регламентның 2.14, 2.15
пунктларында күздә тотылган фактлар турында мәгълүматларны карап
тикшергәндә, элек алынган мондый мөрәҗәгатьләр һәм гаризаларны карап
тикшерү нәтиҗәләре, шулай ук тиешле юридик затларга, хосусый
эшмәкәрләргә карата контрольлек буенча элек үткәрелгән чараларның
нәтиҗәләре исәпкә алынырга тиеш.
2.19. Мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куйган зат турында тиешле
мәгълүматлар, мәҗбүри таләпләрне бозу яки бу Регламентның 2.14, 2.15
пунктларында күрсәтелгән фактлар турында җитәрлек мәгълүматлар
булмаганда, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вәкаләтле вазыйфаи
затлары тарафыннан алынган мәгълүматка карата башлангыч тикшерү хәл
ителергә мөмкин. Башлангыч тикшерү үткәрү барышында гариза һәм
мөрәҗәгатьне җибәргән затлардан өстәмә мәгълүматлар һәм материаллар
соратып алу (шул исәптән телдән) буенча чаралар күрелә, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе карамагындагы юридик зат, хосусый эшмәкәрнең
документлары карап тикшерелә, кирәк булганда, юридик затлар, хосусый
эшмәкәрләр белән берлектә булмаган һәм әлеге затларга мәгълүмат тапшыру
һәм ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе таләпләрен үтәү бурычын йөкләмичә
контрольлек чаралары үткәрелә. Башлангыч тикшерү кысаларында юридик
заттан, хосусый эшмәкәрдән алынган мәгълүматларга карата аңлатмалар
соратып алынырга мөмкин, әмма мондый аңлатмалар һәм башка документлар
тапшыру мәҗбүри булып тормый.
2.20.Башлангыч тикшерү нәтиҗәләре буенча мәҗбүри таләпләрне
бозуга юл куйган затлар ачыкланганда, мәҗбүри таләпләрне бозу турында
яки бу Регламентның 2.14, 2.15 пунктларында күрсәтелгән фактлар турында
җитәрлек мәгълүматлар алынганда, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең
вәкаләтле вазыйфаи заты бу Регламентның 2.14 пунктындагы 2
пунктчасында, 2.15 пунктындагы 2 пунктчасында күрсәтелгән нигезләр
буенча планнан тыш тикшерү билгеләү турында нигезле күрсәтмә әзерли.
Башлангыч тикшерү нәтиҗәләре буенча юридик затны, хосусый
эшмәкәрне җаваплылыкка тарту чаралары күрелми.
2.21. Тиешле тикшерү башланганнан соң тикшерү оештыруга сәбәп
булган мөрәҗәгать яки гаризаның анонимлыгы ачыкланганда яки
мөрәҗәгатьтә яисә гаризада урын алган мәгълүматларның дөрес булмавы

билгеләнгәндә, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе, җитәкче
урынбасары карары белән башлангыч тикшерү, планнан тыш тикшерү
туктатыла.
2.22. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе гражданиннан, шул исәптән
юридик заттан, хосусый эшмәкәрдән, гаризаларда, мөрәҗәгатьләрдә белә
торып ялган мәгълүматлар күрсәтелгән очракта, кабул итеп алынган
гаризалар, мөрәҗәгатьләрне карап тикшерүгә бәйле рәвештә тотылган
чыгымнарын түләтү турында судка дәгъва гаризасы белән мөрәҗәгать итүгә
хокуклы.
ТӨБӘК ДӘҮЛӘТ КОНТРОЛЬЛЕГЕН ҮТКӘРҮНЕ ТУРЫДАН-ТУРЫ
ХӘЛ КЫЛУЧЫ ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАР
2.23. Төбәк дәүләт контрольлеген турыдан-туры хәл кылырга мөмкин:
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары);
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең контрольлек-инспекция бүлеге
хезмәткәрләре;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең халык куллануы товарлары
сыйфатына контрольлек бүлеге хезмәткәрләре;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең спирт, алкогольле һәм спиртлы
продукция әйләнеше өлкәсендә хисаплылыкка контрольлек бүлеге
хезмәткәрләре;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең лицензияләү бүлеге
хезмәткәрләре;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең территориаль органнары
начальниклары (начальниклар урынбасарлары);
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе территориаль органнарының
үзләренең вазыйфаи регламентлары нигезендә лицензияләү буенча вазыйфаи
бурычларын хәл кылучы хезмәткәрләре;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең территориаль органнарының
бүлекләр хезмәткәрләре.
Тикшерүләр үткәрүгә Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
билгеләнгән
тәртиптә
аттестацияләнгән
экспертлар,
илкүләм
аккредитацияләү
системасында
аккредитацияләү
турында
Россия
Федерациясе Законы нигезендә аккредитацияләнгән һәм үзләренә карата
тикшерүләр үткәрелә торган юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән
гражданлык-хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаган һәм тикшерелә
торган затларның аффилирлы затлары булып тормаган эксперт оешмалары
җәлеп ителергә мөмкин.
Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи затлары исемлеге “Татарстан
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең административ хокук
бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлары турында”
26.09.2011 ел, № 198 ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе боерыгы белән
билгеләнгән.

№294-ФЗ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОННЫ, № 171-ФЗ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОННЫ
БОЗГАН ӨЧЕН ЮРИДИК ЗАТЛАР, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРЛӘР
ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
2.24. № 294-ФЗ Федераль Законны бозуга юл куючы, тикшерүләр
үткәрүгә нигезсез комачаулаучы, тикшерүләр үткәрүдән качып йөрүче һәм
(яки) мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка чыгару турында ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе күрсәтмәләрен билгеләнгән срокта үтәмәүче юридик
затлар, аларның җитәкчеләре, башка вазыйфаи затлар яки юридик затларның
вәкаләтле вәкилләре, хосусый эшмәкәрләр, аларның вәкаләтле вәкилләре
Россия Федерациясе законы нигезендә җавап бирә.
№ 171-ФЗ Федераль закон таләпләрен бозучы юридик затлар, вазыйфаи
затлар һәм гражданнар Россия Федерациясе Законы нигезендә җавап бирә.
ТӨБӘК ДӘҮЛӘТ КОНТРОЛЬЛЕГЕН ХӘЛ ИТКӘНДӘ ТР ДӘҮЛӘТ
АЛКОГОЛЬ ИНСПЕКЦИЯСЕНЕҢ, АНЫҢ ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАРЫНЫҢ
ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
2.25. Тиешле функцияләрен, хезмәт бурычларын тиешенчә үтәмәгән,
тикшерү үткәргәндә хокукка каршы гамәлләр кылган (гамәл кылмау)
очракта, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе, аның вазыйфаи затлары Россия
Федерациясе законы нигезендә җавап бирә.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе Россия Федерациясе Законын бозуда
гаепле вазыйфаи затларга карата күрелә торган чаралар турында мондый
чаралар күрелгәннән соң ун көн эчендә хокуклары һәм (яки) законлы
мәнфәгатьләре санга сугылмаган юридик затка, хосусый эшмәкәргә язмача
рәвештә хәбәр итүгә бурычлы.
3. ЮРИДИК ЗАТЛАРГА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРЛӘРГӘ КАРАТА
КУЕЛА ТОРГАН МӘҖБҮРИ ТАЛӘПЛӘР
3.1. Төбәк дәүләт контрольлеген хәл иткәндә үтәлеше контрольдә
тотылып юридик затларга, хосусый эшмәкәрләргә карата куела торган
мәҗбүри таләпләр исемлеге, аларны билгеләүче норматив-хокукый актларны
күрсәтеп, 2 нче таблицада китерелгән.

Контрольлектә
тотыла торган
объектлар (эшчәнлек
төрләре, контрольлек
төрләре)
1
1. Барлык
контрольлек
объектлары

Мәҗбүри таләп формулировкасы

2
1.1. Алкогольле продукцияне ваклап сату һәм
җәмәгать
туклануы
хезмәтләре
күрсәтүдә
алкогольле продукцияне ваклап сату (сыра, сыра
эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы, шулай ук
юридик зат хасил итмәгән крестьян (фермер)
хуҗалыклары,
авыл
хуҗалыгы
товар

Мәҗбүри таләпне
билгеләүче нормативхокукый акт
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№ 171-ФЗ Федераль
Законның 16
статьясындагы 1
пункты

Мәҗбүри таләпнең
үтәлешен раслаучы
документлар
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-

1

2
җитештерүчеләре булып танылган хосусый
эшмәкәрләр тарафыннан җитештерелгән шәраб,
күбекле шәрабтән (шампан шәрабе) тыш) оешмалар
тарафыннан хәл ителә.
Сыра, сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы
ваклап сату һәм җәмәгать туклануы хезмәтләре
күрсәтүдә сыра, сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре,
медовуханы ваклап сату оешмалар һәм хосусый
эшмәкәрләр тарафыннан хәл ителә.
Юридик зат хасил итмичә оештырылган крестьян
(фермер) хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы товар
җитештерүчеләре буларак танылган хосусый
эшмәкәрләр үзләре җитештергән шәрабне, күбекле
шәрабне (шампан шәрабен) ваклап сатуны хәл итә.
1.2. Азык-төлек булмаган спиртлы продукцине
ваклап сатуны оешмалар һәм хосусый эшмәкәрләр
хәл итә.
1.3. Алкогольле һәм спиртлы продукция әйләнеше
күләмен учетка алу өчен җиһаз техник теркәү
чаралары
һәм
алкогольле
һәм
спиртлы
продукциянең
әйләнеше
күләме
турында
мәгълүматларны ЕГАИСка тапшыру белән тәэмин
ителгән булырга тиеш.
Әлеге таләп түбәндәгеләрнең күләмен учетка
алуга кагылмый:
1)сыра һәм сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре,
медовуха, спиртлы продукцияне ваклап сату;;
2) җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүдә
алкогольле продукцияне ваклап сату;
3)”Интернет”
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәре булмаган торак пунктларда, шул исәптән
“Элемтә турында” 7 июль, 2003 ел, N 126-ФЗ
Федераль Закон нигезендә билгеләнгән челтәргә
керү ноктасында алкогольле продукцияне ваклап
сату;
4) спиртлы булмаган продукция җитештерүдә
яки техник максатларда яисә этил спирты,
алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерүгә
һәм (яки) әйләнешенә (сатып алудан тыш) бәйле
булмаган башка максатларда чимал сыйфатында
яки ярдәмче материал сыйфатында файдалану өчен
алкогольле һәм спиртлы продукция сатып алу;
5)
пошлинасыз
сәүдәнең
таможня
процедурасына билгеләнә торган алкогольле һәм
спиртлы продукция әйләнеше
1.4. Шәраб, күбекле шәраб (шампан шәрабе)
әйләнеше күләменнң учеты өчен җиһаздан
файдаланучы
авыл
хуҗалыгы
товар
җитештерүчеләренең программа-аппарат чаралары
№ 171-ФЗ Федераль Законның 12 статьясындагы
3.1 пунктында күрсәтелгән мондый продукция
турында мәгълүматларның федераль махсус
маркаларын укуны, шулай ук мондый продукция
әйләнеше
турында
(саклаудан
тыш)
мәгълүматларны кабул итү һәм тапшыруны тәэмин
итәргә тиеш.
1.5.
Маркировкалана
торган
алкогольле
продукциянең әйләнеше күләмен учетка алу өчен
җиһаздан файдаланучы оешмаларның программааппарат чаралары № 171-ФЗ Федераль Законның 12
статьясындагы 3.1 пунктында күрсәтелгән мондый
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статьясындагы 1
пункты
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2.1 пункты
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№ 171-ФЗ Федераль
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-

171-ФЗ Федераль
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2
продукция турында мәгълүматларның федераль
махсус маркаларын һәм (яки) акциз маркаларын
укуны, шулай ук мондый продукция әйләнеше
турында
мәгълүматларны кабул
итү һәм
тапшыруны тәэмин итәргә тиеш.
1.6.Спиртлы
продукция,
сыра
һәм
сыра
эчемлекләре, сидр, пуаре, медовуха әйләнеше
күләмен учетка алу өчен җиһаздан файдаланучы
оешмаларның, шулай ук, мондый продукцияне алга
таба ваклап сату максатыннан чыгып, сыра һәм
сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы сатып
алу белән шөгыльләнүче хосусый эшмәкәрләрнең
программа–аппарат
чаралары
мондый
продукциянең әйләнеше турында мәгълүматларны
кабул итүне һәм тапшыруны тәэмин итәргә тиеш.
1.7. Оешмалар тарафыннан эшчәнлеген хәл кылу
урыннарыннан (һәрбер сәүдә ноктасыннан)
тапшырыла торган маркировкаланган алкогольле
продукцияне ваклап сату турында мәгълүматларны
ЕГАИСта теркәү турында гариза касса чегын
рәсмиләштергәндә
(товар
сыйфатында
маркировкаланган хәмер продукциясеннән торган)
җибәрелә.
1.8. Җиһазлары техник средстволар белән
тәэмин ителмәгән оешмалар һәм авыл хуҗалыгы
товар җитештерүчеләре, шулай ук сыра, сыра
эчемлекләрен, сидр, пуаре һәм медовуханы ваклап
сату белән шөгыльләнүче хосусый эшмәкәрләр
техник чаралар кулланмыйча гына продукция
әйләнеше күләме учетын алып бара.
Продукция әйләнеше күләмен учетка алу
өчен кулланыла торган күрсәткечләр оешмалар
тарафыннан алкогольле һәм спиртлы продукцияне
ваклап сату күләмен учетка алу журналында
теркәлә.
Алкогольле һәм спиртлы продукцияне
ваклап сату күләмен учетка алу журналы формасы
һәм аны тутыру тәртибе, Россия Федерацияе
Сәнәгать
һәм
сәүдә
министрлыгы
белән
килештереп, Хәмер базарын җайга салу буенча
федераль хезмәт таарфыннан билгеләнә.

1.9. Алкогольле һәм спиртлы продукцияне
ваклап сату күләмен учетка алу журналын тутыру
түбәндәгеләрнең эшчәнлекләрен хәл кылу урыны
буенча хәл ителә:
– алкогольле яки спиртлы продукцияне
ваклап сату белән шөгыльләнүче оешмаларның;
– сыра һәм сидр, пуаре, медовуха яки
спиртлы
продукция
нигезендә
әзерләнгән
эчемлекләрне ваклап сату белән шөгыльләнүче
хосусый эшмәкәрләрнең.
Журнал
алкогольле
һәм
спиртлы
продукциянең куллану савыты (төрелмәсе) һәр
берәмлеген ваклап сату фактыннан соң килүче
көннән дә соңга калмыйча, яки продукцияне
кулланучыга җибәрү һәм шуннан соң тутырып
агызу өчен кулланыла торган транспорт савытын
(шул исәптән күп әйләнешле савыт) (алга таба –
транспорт савыты) ачу факты буенча түбәндәге
ысулларының берсе нигезендә тутырыла:
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171-ФЗ Федераль
Законның 8 статьясы

-

№ 84н Финанс
министрлыгы боерыгы

-

Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 19 июнь,
2006 ел, № 380 карары
белән расланган Этил
спиртын, алкогольле
һәм спиртлы
продукцияне
җитештерү, әйләнештә
йөртү һәм (яки)
куллану күләмен
учетка алу, шулай ук
җитештерү
куәтләреннән
файдалануны, җыеп
алынган винград
күләмен һәм шәраб
продукциясен
җитештерү өчен
кулланылган виноград
күләмен учетка алу
кагыйдәләре
“Алкогольле һәм
спиртлы продукцияне
ваклап сату күләмен
учетка алу журналы
формасы һәм аны
тутыру тәртибе
турында” 19 июнь,
2015 ел, № 164 Хәмер
базарын җайга салу
буенча федераль хезмәт
боерыгы

-

Алкогольле һәм
спиртлы продукцияне
ваклап сату күләмен
учетка алу буенча
тутырылган журнал

1

2
кәгазьдә;
ЕГАИС
программа
чараларыннан
файдаланып, электрон рәвештә.
1.10. Ваклап сату өчен билгеләнгән азык-төлек
булмаган спиртлы продукция этикеткаларында,
башка мәҗбүри мәгълүматлар белән беррәттән, бу
продукцияне азык-төлек максатында куллануның
гражданнар тормышы яки сәламәтлеге өчен
куркыныч белән янавы турында мәгълүмат булырга
тиеш (шул ук вакытта денатурацияләнгән спиртлы
продукциягә карата “Этил спирты” дигән сүзләр
урынына “денатурат” сүзе кулланылырга тиеш). Бу
мәгълүмат
этикетканың
уң
ягында
урнаштырылырга һәм этикетка мәйданының
кимендә 10 процентын алып торырга тиеш
(парфюмерия-косметика
продукциясе
этикеткаларынанн тыш)
1.11. Алкогольле һәм спиртлы продукция
әйләнеше аларны җитештерү һәм әйләнештә
йөртүнең легальлеген раслаган түбәндәге озату
документлары булганда гына хәл ителә:
1)товар-транспорт накладное;
2)таможня декларациясенә кушып бирелә
торган белешмә (чит илдән кертелгән алкогольле
һәм спиртлы продукция өчен, Таможня берлеге
товарлары булып торучы алкогольле һәм спиртлы
продукциядән тыш);
3)товар-транспорт
накладноена
кушып
бирелә торган белешмә (Россия Федерациясе
территориясендә җитештерелә торган алкогольле
һәм спиртлы продукция өчен, шулай ук Таможня
берлеге товарлары булып торучы чит илдән
кертелгән алкогольле һәм спиртлы продукция өчен)
1.12. Спиртлы азык-төлек продукциясен
ваклап сату, шул исәптән дистанция ысулы белән,
шулай ук сәүдә автоматларыннан файдаланып,
азык-төлек булмаган спиртлы продукцияне ваклап
сату рөхсәт ителми.
Россия Федерациясе Хөкүмәте азык-төлек
булмаган спиртлы продукцияне ваклап сату
шартларын һәм урыннарын чикләүләрне, шул
исәптән азык-төлек булмаганс пиртлы продукцияне
ваклап сатуга, мондый продукциянең аерым
төрләрен ваклап сатуга тулы тыюны билгели.
1.13. Россия Федерациясе территориясендә
ваклап
сатудагы
хәмер
продукциясендә
түбәндәгеләрдән
торган
рус
телендәге
мәгълүматлар күрсәтелергә тиеш:
хәмер продукциясе атамасы;
хәмер продукциясе бәясе
җитештерүче атамасы (юридик адресы);
хәмер продукциясен җитештергән ил;
хәмер продукциясен сертификатлаштыру яки
яраклылыгын декларацияләү;
таләпләренә хәмер продукциясе туры
килергә тиешле дәүләт стандартлары;
куллану савытында хәмер продукциясе
күләме;
хәмер продукциясенең тәме һәм хуш исенә
йогынты ясардай төп ингредиентлары атамалары;
дәүләт стандартларының мәҗбүри таләпләре
белән чагыштырганда сәламәтлек өчен зарарлы
матдәләре микъдары һәм аны куллануга карата
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Объектта күчмә
тикшерү вакытында
мәгълүматның булуы
тикшерелә

№ 171-ФЗ Федераль
Законның 10.2 статьясы

Товар-транспорт
накладное; таможня
декларациясенә кушып
бирелә торган белешмә
товар-транспорт
накладноена кушып
бирелә торган белешмә

№ 171-ФЗ Федераль
Законның 11
статьясындагы 1
пункты

№ 171-ФЗ Федераль
Законның 11
статьясындагы 3
пункты

-

Объектка күчмә
тикшерү вакытында
мәгълүматларның
булуы тикшерелә
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2
каршы килүләр;
җитештерү датасы һәм куллану срогы яки
куллануның ахыргы срогы;
әзер продукция күләмендә этил спирты
микъдары 7 проценттан күп булмаган хәмер
продукциясендә
бу
продукциянең
100
миллилитрында һәм куллану савыты күләмендә
этил спирты микъдары;
хәмер продукциясен куллануның сәламәтлек
өчен зыяны

3

1.14. Хәмер продукциясен ваклап сатуның бәясе
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт
бирелгән федераль башкарма хакимият органы
билгеләгән бәядән ким була алмый
1.15. Җитештерү процессында өстәлгән этил
спирты микъдары әзер продукция күләмендә 7
проценттан артмаган алкогольле продукция
әйләнеше сыешлыгы 330 миллилитрдан артып
китмәгән куллану савытында хәл ителә
1.16. Хәмер продукциясе, сыра һәм сыра
эчемлекләреннән, сидр, пуаре, медовухадан тыш,
түбәндәге
тәртиптә
мәҗбүри
төстә
маркировкаланырга тиеш:
-Россия
Федерациясе
территориясендә
җитештерелә
торган алкогольле
продукция
федераль махсус маркалар белән маркировкалана;
– Россия Федерацияенә кертелә торган
(импортлана торган) алкогольле продукция акциз
марклаары белән маркировкалана
1.17. Федераль махсус маркасында һәм акциз
маркасында маркировкалана торган һәм алкогольле
продукция турында түбәндәге мәгълүматлар
булырга тиеш:
1) алкогольле продукция атамасы;
2) алкогольле продукция төрле;
3) этил спирты микъдары;
4) куллану савытында алкогольле продукция
күләме;
5) алкогольле продукцияне җитештерче
атамасы
6) алкогольле продукцияне җитештерүченең
урнашу урыны;
7) алкогольле продукцияне җитештергән ил;
8) билгеләнгән сыйфат һәм иминлек
таләпләренә туры килүен раслау;
9)
алкогольле
продукциядә
Россия
Федерациясендә закон нигезендә сакланыла торган
товар билгесен куллануның законлылыгын раслау;
10)
Россия
Федерациясе
Хөкүмәте
тарафыннан
билгеләнелә
торган
башка
мәгълүматлар.
1-5
пунктчаларында
күздә
тотылган
мәгълүматлар рус телендә күрсәтелә

№ 171-ФЗ Федераль
Законның 11
статьясындагы 5
пункты
№ 171-ФЗ Федераль
Законның 11
статьясындагы 6
пункты

1.18. Алкогольле продукцияне ваклап сату һәм
җәмәгать
туклануы
хезмәтләре
күрсәтүдә
алкогольле продукцияне ваклап сату, № 171-ФЗ
Федераль Законның 16 статьясындагы 3 һәм 6
пунктларында күрсәтелгән очраклардан тыш,
рөхсәт ителми:
1)
түбәндәгеләр
милкендәге
һәм

№ 171-ФЗ Федераль
Законның 16
статьясындагы 2 һәм 3
пунктлары
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-
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Законның 12
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Маркировкасының
булуы объектта күчмә
тикшерү вакытында
тикшерелә

№ 171-ФЗ Федераль
Законның 12
статьясындагы 3.1 һәм
3.2 пунктлары

Маркировкасының
булуы объектта күчмә
тикшерү вакытында
тикшерелә
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файдалануындагы
биналарда,
корылмаларда,
бүлмәләрдә::
мәгариф оешмалары;
мәгариф эшчәнлеген алып баручы хосусый
эшмәкәрләр һәм (яки) укыту-өйрәтү эшчәнлеген
алып баручы оешмалар;
эшчәнлегенең төп (уставта каралган) төре
сыйфатында Россия Федерациясе законында
билгеләнгән тәртиптә бирелгән лицензия нигезендә
медицина эшчәнлеген хәл кылучы, оештыру-хокук
формасы төрлечә булган, юридик затлар һәм
хосусый эшмәкәрләр, шулай ук төп (уставта
каралган) эшчәнлеге белән беррәттән, Россия
Федерациясе законында билгеләнгән тәртиптә
бирелгән лицензия нигезендә медицина эшчәнлеген
алып баручы, оештыру-хокук формасы төрлечә
булган, юридик затлар һәм хосусый эшмәкәрләр;
мәдәният өлкәсендә эшчәнлек алып баручы,
оештыру-хокук формасы төрлечә булган юридик
затлар һәм хосусый эшмәкәрләр.
Бу пунктчада күрсәтелгән алкогольле
продукцияне ваклап сатуга тыю эшчәнлекнең
тиешле төрләрен турыдан-туры хәл итү өчен
файдаланыла торган биналарга, корылмалар һәм
бүлмәләргә карата гамәлдә булып килә;
2) күчемсез милек объектлары булып торучы
һәм бу объектларга хокук билгеләнгән тәртиптә
теркәлгән спорт корылмаларында;
3) күпләп һәм ваклап сату базарларында;
4) шәһәр һәм шәһәр яны җәмәгать
транспортының барлык төрләрендә (гомуми
файдаланудагы транспорт), аның тукталыш
пунктларында
(шул
исәптән
метрополитен
станцияләрендә), ягулык салу станцияләрендә;
5) хәрби частьләрдә гаскәрләрнең сугышчан
позицияләрендә,
полигоннарда,
элемтә
узелларында, махсус технологик комплексларында,
гаскәрләр белән идарә итү, хәрби техниканы, хәрби
мөлкәт һәм җиһазларны урнаштыру һәм саклау,
корал сынау өчен билгеләнгән биналарда һәм
корылмаларда, шулай ук Россия Федерациясе
Кораллы Көчләренең, Россия Федерациясен
саклауны һәм аның иминлеген тәэмин итүче башка
гаскәрләр,
хәрби
формированиеләр
һәм
органнарның производство һәм фәнни-тикшеренү
оешмалары биналары һәм корылмаларында;
6) вокзалларда һәм аэропортларда;
7)
Россия
Федерациясе
Хөкүмәте
тарафыннан
билгеләнгән
тәртиптә
Россия
Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте
органнары тарафыннан билгеләнә торган аеруча
хәтәр чыганакларның урнашу урыннарында;
8)
“Җыелышлар,
митинглар,
демонстрацияләр, урамнарда йөрүләр һәм пикетлар
үткәрү турында” 19 июнь, 2004 ел, №54-ФЗ
Федераль Закон нигезендә оештырыла торган
гавами чаралар үткәрү чорында
гражданнарның
күпләп җыелу-туплану урыннарында, мондый
урыннар тирәсендәге территорияләрдә, әлеге
территорияләр чикләрен, мондый чаралар үткәрүне
килештергәндә,
Россия
Федерациясе
субъектларының дәүләт хакимияте органнары
тарафыннан билгеләнә;
9) стационар булмаган сәүдә объектларында;
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10)
түбәндәге
оешмалар
тирәсендәге
территорияләрдә:
мәгариф оешмалары (өстәмә белем бирү
оешмаларыннан, өстәмә һөнәри белем бирү
оешмаларыннан
тыш)
милкендәге
һәм
файдалануындагы биналар, корылмалар, бүлмәләр;
балигъ булмаганнарга белем бирү белән
шөгыльләнүче
оешмалар
милкендәге
һәм
карамагындагы биналар, корылмалар, бүлмәләр;
эшчәнлекнең төп (уставта каралган) төре
сыйфатында Россия Федерациясе законында
билгеләнгән
тәртиптә
бирелгән
лицензиясе
нигезендә медицина эшчәнлеген хәл кылучы,
оештыру-хокук формасына бәйсез рәвештә юридик
затлар һәм хосусый эшмәкәрләр милкендәге
биналар,
корылмалар,
бүлмәләр,
Россия
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган
исемлек буенча медицина эшчәнлеге төрләреннән
тыш;
күчемсез милек булып торучы һәм үзләренә
хокук билгеләнгән тәртиптә теркәлгән спорт
корылмалары;
бу пунктның 5-7 пунктчасында күрсәтелгән
урыннар.
Бу
пунктчаның
2-4
абзацларында
билгеләнгән алкогольле продукцияне ваклап сатуга
тыю эшчәнлекнең тиешле төрләре турыдан-туры
хәл ителә торган биналар, корылмалар, бүлмәләр
тирәсендәге территориягә кагыла;
11) балигъ булмаганнарга.
Хәмер продукциясен сатуны турыдан-туры
хәл итүче зат (сатучы) сатып алучының балигълык
яшенә җитүенә шикләнгән очракта, әлеге сатып
алучыдан аның яшен билгеләү мөмкинлеге
бирердәй документ таләп итүгә хокуклы. Тиешле
документлар исемлеген Россия Федерациясе
Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт бирелгән федераль
башкарма хакимият органы билгели;
12) № 171-ФЗ Федераль Законның 10.2
статьясы таләпләре нигезендә товарны озату
документлары, № 171-ФЗ Федераль Законның 11
статьясындагы
3
пунктында
билгеләнгән
мәгълүматлар, туры килү сертификатлары яки туры
килү турында декларацияләр, № 171-ФЗ Федераль
Законның 12 статьясы нигезендә маркировкасы
булмаганда;
13) сатып алучыга этил спирты, алкогольле
һәм спиртлы продукция җитештерү һәм әйләнеше
өлкәсендә контрольлек һәм күзәтчелек буенча
вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы
раслаган исемлек буенча мәгълүматларны үз эченә
алган штрих-кодлы, алкогольле продукцияне
ЕГАИСта ваклап сату турында мәгълүматны теркәү
факты турында документ булмаганда, №171-ФЗ
Федераль Законның 8 статьясындагы 2.1 пунктында
күздә тотылган очраклардан тыш;
14) дистанция ысулы белән;
15) сыешлыгы 1500 миллилитрдан зуррак
полимер
куллану
савытында
(тулысынча
полиэтиленнан, полистирол, полиэтилентерефталат
яки башка полимер материалдан җитештерелгән
төрелмәдә) булганда.
Алкогольле продукцияне ваклап сатуга тыю:
– күпләп һәм ваклап сату базарларында авыл
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хуҗалыгы товар җитештерүчеләре тарафыннан
авыл хуҗалыгы базарларында һәм авыл хуҗалыгы
кооператив базарларында үзләре җитештергән
шәрабне, күбекле шәрабне (шампан шәрабе) ваклап
сатуга кагылмый;
– вокзалларда, аэропортларда, стационар
булмаган сәүдә объектларында, пошлинасыз сәүдә
кибетләрендә алкогольле продукцияне ваклап
сатуга кагылмый.
1.19. Җәмәгать туклануы хезмәтләрен күрсәткәндә
алкогольле продукцияне ваклап сату фәкать
клиентларга хезмәт күрсәтү залына ия булган
җәмәгать туклануы оешмасы объектларында (алга
таба – җәмәгать туклануы объекты), вагонрестораннарда (вагон-кафе, вагон-буфет, вагонбарларда), шулай ук диңгез судноларында һәм елгадиңгез катнаш йөзү судноларында, эчке йөзү
судноларында (алга таба – һава суднолары), һава
судноларында хәл ителә, бу пунктта күрсәтелгән
очраклардан тыш.
Җәмәгать
туклану
хезмәтләре
күрсәткәндә
оешмалар алкогольле продукцияне ваклап сатуга
лицензиясе нигезендә эшчәнлекнең лицензияләнелә
торган мондый төрен рестораннар, барлар, кафе,
буфетлар кебек җәмәгать туклануы объектларында
хәл итүгә хокуклы.
Җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә
алкогольле продукцияне ваклап сату хәмер
продукциясен,
куллану
савытын
(төрелмә)
турыдан-туры биреп җибәрүне хәл итүче зат
(сатучы)ның ачып бирүе шартларында гына хәл
ителә.
Күчмә хезмәт күрсәтү шартларында (бу пунктта
алга таба – күчмә хезмәт күрсәтү) җәмәгать
туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә алкогольле
продукцияне ваклап сатуны хәл итү күчмә хезмәт
күрсәтүне хәл кылу урыны хәмер продукциясен
сату урынында хәмер продукциясен куллану (эчү)
мөмкинлегенә карата таләпләргә туры килгәндә
генә рөхсәт ителә.
Күчмә хезмәт күрсәтүне хәл кылу (һава
судноларында, су судноларында һәм тимер юл
транспортында җәмәгать туклануы хезмәтләре
күрсәтелгәндә алкогольле продукцияне ваклап
сатудан тыш) җәмәгать туклануы хезмәтләре
күрсәтелгәндә алкогольле продукцияне ваклап
сатуга лицензиягә ия булучы оешма тарафыннан,
Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән форма
һәм кагыйдәләр нигезендә, мондый оешманың
лицензияләүче органга күчмә хезмәт күрсәтүне хәл
кылу датасы, вакыты һәм урыны турында
уведомление җибәрү шартларында гына рөхсәт
ителә.
Бу пунктта билгеләнгән чикләүләр кунакханә
номерындагы мини-барлар аша җәмәгать туклануы
хезмәтләре күрсәтелгәндә алкогольле продукцияне
сату очракларына кагылмый.
1.20. Вагон-рестораннардагы (вагон-кафе, вагонбуфет, вагон-барлар), һава судноларындагы һәм су
судноларындагы
җәмәгать
туклануы
объектларында алкогольле продукцияне ваклап
сату рөхсәт ителми, түбәндәге очраклардан тыш:
оешмалар тарафыннан алкогольле продукцияне
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ваклап сату, әлеге продукция ЕАЭС хокукы һәм
таможня эше турында Россия Федерациясе Законы
нигезендә запас сыйфатында су һәм һава
судноларында урнаштырылган очракта;
җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүгә бәйле
алкогольле продукцияне ваклап сату.
Һава судноларында алкогольле продукцияне ваклап
сату җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә
хәмер продукциясен ваклап сатуны хәл кылу
урынында рөхсәт ителә.
Һава судноларында пассажирлар йөртүне хәл
кылучы оешмалар алкогольле продукцияне ваклап
сатуга хокук биргән лицензиягә ия булучы
оешмалар исеменнән һәм аларның кушуы буенча,
әлеге продукция ЕАЭС һәм таможня эше турында
Россия Федерациясе Законы нигезендә запас
сыйфатында һава судноларында урнаштырылган
очракта, алкогольле продукцияне физик затларга
ваклап сатуны хәл кылуга хокуклы.
Һава судноларында пассажирлар ташуны хәл
кылучы оешмалар җәмәгать туклануы хезмәтләре
күрсәтелгәндә, әлеге ике оешма арасында төзелгән
килешү буенча алынган алкогольле продукцияне
ваклап сату хокукы биргән лицензиягә ия булучы
оешмалар исеменнән һәм аларның кушуы буенча
алкогольле продукцияне физик затларның һава
судноларында куллануы өчен җәмәгать туклануы
хезмәтләрен күрсәткәндә алкогольле продукцияне
ваклап сатуга хокуклы.
1.21. Җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә
алкогольле продукцияне ваклап сатуга тыю:
1) концерт һәм театр залларында, паркларда
оешмалар һәм хосусый эшмәкәрләр тарафыннан
җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә,
оешмалар тарафыннан алкогольле продукцияне
ваклап
сатуга
һәм
хосусый
эшмәкәрләр
тарафыннан сыра, сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре,
медовуханы ваклап сатуга кагылмый;
2) оешмалар һәм хосусый эшмәкәрләр тарафыннан
күпләп һәм ваклап сату базарларында җәмәгать
туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә оешмалар
тарафыннан әзер продукция күләмендә этил спирты
микъдары 16,5 проценттан артмаган алкогольле
продукцияне ваклап сатуга
һәм
хосусый
эшмәкәрләр тарафыннан сыра, сыра эчемлекләрен,
сидр, пуаре, медовуханы ваклап сатуга кагылмый;
3) шәһәрара һәм халыкара гомуми файдаланудагы
тимер юл, су һәм һава транспортында, шулай ук
гомуми файдаланудагы транспортка кермәгән
тимер юл, су һәм һава транспортында оешмалар
һәм хосусый эшмәкәрләр тарафыннан җәмәгать
туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә оешмалар
тарафыннан хәмер продукциясен ваклап сатуга һәм
хосусый эшмәкәрләр тарафыннан сыра, сыра
эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы ваклап
сатуга кагылмый;
4) вокзалларда һәм аэропортларда оешмалар һәм
хосусый эшмәкәрләр тарафыннан җәмәгать
туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә оешмалар
тарафыннан хәмер продукциясен ваклап сатуга һәм
хосусый эшмәкәрләр тарафыннан сыра, сыра
эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы ваклап
сатуга кагылмый;

3

№ 171-ФЗ Федераль
Законның 16
статьясындагы 6
пункты

4

-

1

2
5) күчемсез милек объектлары булып торучы
һәм үзләренә хокук билгеләнгән тәртиптә теркәлгән
спорт корылмалары тирәсендәге территорияләрдә
оешмалар һәм хосусый эшмәкәрләр тарафыннан
җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә
оешмалар тарафыннан хәмер продукциясен ваклап
сатуга һәм хосусый эшмәкәрләр тарафыннан сыра,
сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы
ваклап сатуга кагылмый, балалр-яшьләр спорт
чараларын үткәрү вакытыннан тыш
1.22. Җирле вакыт белән 23.00 сәгатьтән 08.00
сәгатькәчә алкогольле продукцияне ваклап сату
рөхсәт ителми, оешмалар, крестьян (фермер)
хуҗалыклары,
авыл
хуҗалыгы
товар
җитештерүчеләре буларак танылган хосусый
эшмәкәрләр тарафыннан алкогольле продукцияне
ваклап сатудан тыш, хосусый эшмәкәрләр
тарафыннан сыра, сыра эчемлелкәрен, сидр, пуаре,
медовуханы ваклап сатудан тыш, мондый
оешмалар, крестьян (фермер) хуҗалыклары һәм
хосусый эшмәкәрләр тарафыннан җәмәгать
туклануы
хезмәтләре
күрсәтелгәндә,
хәмер
продукциясен ваклап сатудан тыш, бу продукция
ЕАЭС хокукы һәм таможня эше турында Россия
Федерацясе Законы нигезендә запас сыйфатында су
һәм һава судноларында урнаштырылган очракта,
һәм пошлинасыз сәүдә кибетләрендә алкогольле
продукцияне ваклап сатудан тыш
1.23. Алкогольле продукцияне ваклап сатуны хәл
итүче оешмалар өчен (җәмәгать туклануы
оешмаларыннан һәм куллану кооперациясе
оешмаларыннан тыш) түләнгән устав капиталының
минималь күләме кимендә 300 мең сум булырга
тиеш
1.24. Шәһәр торак пунктларында алкогольле
продукцияне (сыра, сыра эчемлекләре, сидр, пуаре,
медовухадан
тыш)
ваклап
сату
белән
шөгыльләнүче оешмалар мондый максат өчен
милектә, хуҗалык алып бару өчен, оператив
идарәгә яки арендага алынган (срогы килешүдә
билгеләнеп, бер ел һәм аннан күбрәк тәшкил
иткән), хәмер продукциясе ваклап сатыла торган
һәр аерым подразделениесенең урнашу урыны
буенча гомуми мәйданы кимендә 50 квадрат метр
булган стационар сәүдә объектларына һәм склад
бүлмәләренә ия булырга тиеш.
Авыл торак пунктларында алкогольле продукцияне
(сыра, сыра эчемлекләре, сидр, пуаре, медовухадан
тыш) ваклап сату белән шөгыльләнүче оешмалар
мондый максат өчен милектә, хуҗалык алып бару
өчен, оператив идарәгә яки арендага алынган
(срогы килешүдә билгеләнеп, бер ел һәм аннан
күбрәк тәшкил иткән), хәмер продукциясе ваклап
сатыла торган һәр аерым подразделениесенең
урнашу урыны буенча гомуми мәйданы кимендә 25
квадрат
метр
булган
стационар
сәүдә
объектларына һәм склад бүлмәләренә ия булырга
тиеш.
Сыра, сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы
ваклап сату белән шөгыльләнүче оешмалар һәм
сыра, сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы
ваклап сату белән шөгыльләнүче хосусый
эшмәкәрләр мондый максат өчен милектә, хуҗалык
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алып бару өчен, оператив идарәгә яки арендага
алынган стационар сәүдә объектларына һәм склад
бүлмәләренә ия булырга тиеш.
Крестьян (фермер) хуҗалыклары һәм авыл
хуҗалыгы
товар
җитештерүчеләре
буларак
танылган хосусый эшмәкәрләр үзләре җитештергән
шәрабне, күбекле шәрабне (шампан шәрабе) ваклап
сату өчен милектә яки арендага алынган стационар
производство бүлмәләренә һәм (яки) сәүдә
объектларына ия булырга тиеш.
Крестьян (фермер) хуҗалыклары һәм авыл
хуҗалыгы
товар
җитештерүчеләре
буларак
танылган хосусый эшмәкәрләр тарафыннан
җитештерелгән шәрабне, күбекле шәрабне (шампан
шәрабен) ваклап сату әлеге продукцияне
җитештерүнең урнашу урынында һәм (яки) сәүдә
объектларында хәл ителергә мөмкин.
№ 171-ФЗ Федераль Законның 16 статьясындагы 10
пунктының
беренче-өченче
абзацларында
күрсәтелгән һәр аерым подразделениенең урнашу
урыны буенча аерым склад бүлмәләренә ия булу
турында таләп пошлинасыз сәүдә кибетләрендә
алкогольле продукцияне ваклап сатуга кагылмый.
№171-ФЗ Федераль Законның 16 статьясындагы 10
пунктының
беренче-өченче
абзацларында
күрсәтелгән стационар сәүдә объектларына һәм
склад бүлмәләренә карата таләпләрне Россия
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт
бирелгән федераль башкарма хакимият органы
билгели.
Шәһәр һәм (яки) авыл торак пунктларында
алкогольле
продукцияне
(әзер
продукция
күләмендә этил спирты микъдары 16,5 проценттан
артып китмәгән алкогольле продукциядән тыш)
ваклап сатуны хәл итүче оешмалар җәмәгать
туклануы хезмәтләрен күрсәткәндә мондый максат
өчен милектә, хуҗалык алып бару өчен, оператив
идарәгә яки арендага алынган (срогы килешү
нигезендә билгеләнеп, бер ел һәм аннан күбрәк
тәшкил иткән) әлеге эшчәнлекне хәл кылуның һәр
урыны буенча стационар җәмәгать туклануы
объектларына ия булырга тиеш.
Сыра, сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы
ваклап сатуны хәл итүче оешмалар җәмәгать
туклануы хезмәтләрен күрсәткәндә мондый максат
өчен милектә, хуҗалык алып бару өчен, оператив
идарәгә яки арендага алынган, җәмәгать туклануы
хезмәтләре
күрсәтү
өчен
файдалануга
планлаштырылган әлеге эшчәнлекне хәл кылуның
һәр урыны буенча стационар җәмәгать туклануы
объектларына ия булырга тиеш.
Алкогольле продукцияне ваклап сату һәм
җәмәгать туклануы хезмәтәләрен күрсәткәндә
алкогольле продукцияне ваклап сату контролькасса техинкасын куллану турында Россия
Федерацясе Законы нигезендә контроль-касса
техникасын кулланып хәл ителә.
1.25. Татарстан Республикасы территориясендә
алкогольле продукцияне (сыра, сыра эчемлекләрен,
сидр, пуаре, медовуханы кертеп) ваклап сату тыела:
1)
22.00 сәгатьтән 10.00 сәгатькәчә,
оешмалар, крестьян (фермер) хуҗалыклары, авыл
хуҗалыгы
товар
җитештерүчеләре
буларак
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танылган хосусый эшмәкәрләр тарафыннан
алкогольле продукцияне ваклап сатудан тыш,
хосусый эшмәкәрләр тарафыннан сыра һәм сыра
эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы ваклап
сатудан тыш – мондый оешмалар, крестьян
(фермер) хуҗалыклары, хосусый эшмәкәрләр
тарафыннан клиентларга хезмәт күрсәтү өчен залга
ия булган, Россия Федерациясенең илкүләм
стандартлары нигезендә “ресторан”, “кафе”, “бар”
типларына
кертелгән
җәмәгать
туклануы
оешмалары
объектларында
(алга
таба
–
җәмәгатьчелек
туклануы
объектлары)
җәмәгатьчелек туклануы хезмәтләре күрсәтүдән
тыш, шулай ук пошлинасыз сәүдә кибетләре
тарафыннан алкогольле продукцияне ваклап
сатудан тыш;
2) стационар булмаган җәмәгатьчелек
туклануы объектларында (1 майдан 1 октябрьгә
кадәрге чорда, клиентларга хезмәт күрсәтү өчен
залга ия булган сезонлы (җәйге) кафеда сыра һәм
ыра эчемлекләрен, сидр, пуаре, медовуханы ваклап
сатудан тыш);
3)
күпфатирлы
йортларда
урнашкан
җәмәгать туклануы объектларында, шулай ук
күпфатирлы йортларга янкорма итеп төзелгән
корылмаларда урнашкан объектларда, “ресторан”,
“кафе,” типларына кертелгән җәмәгатьчелек
туклануы объектларыннан тыш;
4) шәһәр җирлекләрендә урнашкан, гомуми
мәйданы 50 квадрат метрдан кимрәк булган
җәмәгатьчелек туклануы объектларында (сыра һәм
сыра эчемлекләрен, сидр, пуаре медовуханы ваклап
сатудан тыш);
5) “ресторан”, “кафе” типларына кертелгән
җәмәгать туклануы объектларында һәм ишеге
сатып алучылар (кулланучылар) өчен күпфатирлы
йортның ишегалды ягында урнаштырылган,
күпфатирлы
йортларда
урнашкан
сәүдә
объектларында.
Татарстан Республикасы территориясендә
организмга хәл кертә торган аз хәмерле
эчемлекләрне ваклап сату тыела – бу Регламентның
максатлары өчен – әзер продукция күләмендә этил
спирты микъдары 1,2 дән 9 процентка кадәр
тәшкил иткән алкогольле продукция һәм (яки)
Россия Федерациясенең илкүләм станрдарты
нигезендә организмга көч кертүче башка
компонентлар, дип аңларга кирәк.
2.1. Сатучы сатып алучы игътибарына үз
оешмасының фирма атамасын (атамасын), аның
урнашу урынын (юридик адресын) һәм эш
режимын җиткерергә тиеш – әлеге мәгълүматларны
оешманың алтактасында урнаштыру нигезендә.
Сатучы – хосусый эшмәкәр сатып алучыга
дәүләт теркәвенә алу һәм үзен теркәгән органның
атамасы турында мәгълүмат тапшырырга тиеш.
Сатучы тарафыннан хәл кылына торган
эшчәнлек лицензияләнергә тиеш булса, ул
лицензиянең номеры һәм гамәлдә булу срогы,
шулай ук аны биргән орган турында мәгълүмат
тапшыруга бурычлы.
Әлеге мәгълүматлар сатып алучыга танышу
өчен уңайлы булган урыннарга урнаштырыла.
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3.1. Эш башкаручы кулланучылар игътибарына үз
оешмасының фирма атамасын (атамасын), аның
урнашу урынын (адресын), тибын, классын һәм эш
режимын җиткерергә тиеш – әлеге мәгълүматларны
алтактага урнаштыру нигезендә.
Хосусый эшмәкәр кулланучыларга дәүләт
теркәвенә алу һәм үзен теркәгән органның атамасы
турында мәгълүмат тапшырырга тиеш.
Эш башкаручы тарафыннан хәл кылына
торган эшчәнлек лицензияләнергә тиеш булса, ул
лицензиянең номеры һәм гамәлдә булу срогы,
шулай ук аны биргән орган турында мәгълүмат
тапшыруга бурычлы.
Әлеге мәгълүматлар сатып алучыга танышу
өчен уңайлы булган урыннарга урнаштырыла.
3.2.
Эш
башкаручы
җәмәгать
туклануы
оешмаларында менюда (шәраб картасы) алкогольле
продукция атамасын, эш башкаручы куллану
савытында хәмер продукциясен тәкъдим иткән һәм
саткан очракта – күләмен һәм бәясен һәм (яки)
алкогольле продукциянең бер литрыннан артмаган
порциясе өчен күләмен һәм бәясен (порция күләме
эш башкаручының теләге нигезендә билгеләнә)
күрсәтә.
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Җәмәгать туклануы
хезмәтләрен күрсәтү
кагыйдәләренең 13
пункты
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3.2. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе, юридик затлар, хосусый
эшмәкәрләр тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтү, мәҗбүри
таләпләрне бозуга китерердәй сәбәпләрне, факторлар һәм шартларны юкка
чыгару максатыннан чыгып, ел саен расланыла торган закон бозуларны
кисәтү программасы нигезендә, мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтү
чараларын хәл кыла.
3.3.ТР Дәүләт алкоголь инспекциясендә юридик затлар, хосусый
эшмәкәрләрдән башка гына хәл ителә торган контрольлек чараларын
тормышка ашыру барышында алынган яки кабул итеп алынган
мөрәҗәгатьләрдә һәм гаризаларда (авторлары расланмаган мөрәҗәгатьләрдән
һәм гаризалардан тыш), дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә
органнарыннан,
массакүләм
мәгълүмат
чараларыннан
алынган
мәгълүматларда урын алган әзерләнелүче мәҗбүри таләпләрне бозулар яки
мәҗбүри таләпләрне бозу билгеләре турында мәгълүматлар булганда,
мәҗбүри таләпләрне, муниципаль-хокукый актлар нигезендә билгеләнгән
таләпләрне бозуның гражданнар тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга,
үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының
мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм мәдәни ядкәрләр), дәүләт
иминлегенә зыян китерүе, шулай ук табигый һәм техноген характердагы
гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыгуына китерүе яисә әлеге аянычлы
нәтиҗәләрнең турыдан-туры янавына китерүе турында расланылган
мәгълүматлар булмаган очракларда, юридик зат, хосусый эшмәкәр элегрәк
тиешле таләпләрне бозган өчен җаваплылыкка тартылмаганда, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясен юридик затка, хосусый эшмәкәргә мәҗбүри
таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтү ясый һәм юридик затка,
хосусый эшмәкәргә мәҗбүри таләпләрне үтәүне тәэмин итүне һәм бу хакта

мондый кисәтүдә билгеләнгән срокта ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә
хәбәр итүне тәэмин итү чараларын күрүне тәкъдим итә.
3.4.Мәҗбүри таләпләрне бозарга ярамау турында кисәтүне төзү һәм
җибәрү, юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан мондый кисәтүгә каршы
килүләрне тапшыру һәм аларны ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
тарафыннан карап тикшерү, мондый кисәтүне үтәү турында юридик зат,
хосусый эшмәкәр тарафыннан ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә
уведомление җибәрү РФ Хөкүмәтенең № 166 карары белән расланган
Мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтү төзү һәм җибәрү,
юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан мондый кисәтүгә каршы
килүләрне тапшыру һәм аларны карап тикшерү, мондый кисәтүне үтәү
турында уведомление җибәрү кагыйдәләре нигезендә хәл ителә.
4. ТИКШЕРҮ ҮТКӘРГӘНДӘ ЮРИДИК ЗАТ, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘР
ТАРАФЫННАН ТАПШЫРЫЛА ТОРГАН ДОКУМЕНТЛАР
Тикшерү үткәрүнең максатлары һәм бурычларына ирешү өчен юридик
зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан тапшырыла торган документлар исемлеге,
шулай ук мондый документлар формаларын раслаучы норматив-хокукый
актлар 3 нче таблицада китерелгән.
3 нче таблица – тикшерү үткәрү максатлары һәм бурычларына ирешү
өчен юридик зат тарафыннан тапшырыла торган документлар исемлеге
Тикшерү үткәрелгәндә объект тарафыннан тапшырыла
торган документлар
1
Оешманың (хосусый эшмәкәр) милектә, хуҗалык алып
бару өчен, оператив идарәгә яки арендага алынган
стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә
ия булуын раслаучы документлар
Җәмәгатьчелек
туклануы
объекты
оешмасының
(хосусый эшмәкәр) милектә, хуҗалык алып бару өчен,
оператив идарәгә яки арендага алынган стационар сәүдә
объектларына һәм склад бүлмәләренә ия булуын
раслаучы документлар
Оешманың милектә, хуҗалык алып бару өчен, оператив
идарәгә яки арендага алынган су судносы, һава судносы
вагон-ресторанына (вагон-кафе, вагон-буфет) ия булуы
һәм (яки) аларда җәмәгать туклануы хезмәтләре
күрсәтүгә хокукларын раслаучы документлар
Юридик зат мәнфәгатьләреннән чыгып эш итүче затның
вәкаләтләрен раслаучы документлар
Юридик зат, хосусый эшмәкәрнең мәнфәгатьләреннән
чыгып эш итүгә ышанычнамә
Дәүләт
контрольлеге
(күзәтчелек)
органнары,
муниципаль контрольлек органнары таарфынанн
үткәрелә торган юридик затны, хосусый эшмәкәрне
тикшерүләр учеты журналы (юридик затта, хорсусый
эшмәкәрдә булган очракта)
Алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап сату
күләме учеты журналы

Алкогольле (спиртлы) продукциягә товар-трансопрт

Документның формасын билгеләүче норматив-хокукый
акт
2

Россия Федерациясе Гражданлык кодексының
185
статьясы
Россия Икътисадый үсеш министрлыгының № 141
боерыгына № 4 кушымта

“Алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап сату
күләме учетының журналы формасы һәм аны тутыру
тәртибе турында” 19 июнь, 2015 ел, № 164 Хәмер
базарын җайга салу буенча федераль хезмәт боерыгы
“Төзелеш машиналары һәм механизмнары эшен,

1
накладное

Товар-транспорт накладноена кушып бирелә торган
белешмә
(Россия
Федерациясе
территориясендә
җитештерелә торган алкогольле һәм спиртлы продукция
өчен, шулай ук Таможня берлеге товарлары булып
торучы импорт алкогольле һәм спиртлы продукциясе
өчен)
Таможня декларациясенә кушып бирелә торган белешмә
(импорт алкогольле һәм спиртлы продукциясеннән тыш,
Таможня берлеге товарлары булы пторучы алкогольле
һәм спиртлы продукциядән тыш)
Алкогольле (спиртлы)
сертификаты

продукциягә

туры

килү

Алкогольле (спиртлы) продукциягә туры килү турында
декларация

2
автомоблиә трансопртында эшләрне учетка алу буенча
беренчел учет документларының унификацияләнгән
формаларын раслау турында” 28 ноябрь, 1997 ел, № 78
Россия Дәүләт статистика комитеты карары
“Этил спиртына, алкогольле һәм спиртлы продукциягә
товар-транспорт накладноена белешмә турында” 31
декабрь, 2005 ел, № 864 Россия Федерациясе Хөкүмәте
карары (“Этил спритына, алкогольле һәм спиртлы
продукциягә товар-транспорт накладноена белешмә
тутыру кагыйдәләре” белән бергә)
“Таможня деларациясенә кушып бирелә торган белешмә
турында” 31 декабрь, 2005 ел,
№ 872 Россия
Федерациясе
Хөкүмәте
карары
(“Таможня
декларациясенә кушып бирелә торган белешмәне тутыру
кагыйдәләре” белән бергә)
“ГОСТ
Р.
сертификатлаштыру
системасы”
сертификатлаштыру кагыйдәләрен раслау турында.
Системада кулланыла торган төп документлар
формалары” 17 март, 1998 ел, № 12 Россия
“Госстандарт” карары.
“ГОСТ
Р.
сертификатлаштыру
системасы”
сертификатлаштыру кагыйдәләрен раслау турында.
Системада кулланыла торган төп документлар
формалары” 17 март, 1998 ел, № 12 Россия
“Госстандарт” карары.

5. АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАЛАР (ГАМӘЛЛӘР) СОСТАВЫ,
ЭЗЛЕКЛЕЛЕГЕ ҺӘМ АЛАРНЫ БАШКАРУ СРОКЛАРЫ, АЛАРНЫ
БАШКАРУ ТӘРТИБЕНӘ КАРАТА ТАЛӘПЛӘР, ШУЛ ИСӘПТӘН
ЭЛЕКТРОН
РӘВЕШТӘ
АДМИНИСТРАТИВ
ПРОЦЕДУРАЛАРНЫ
(ГАМӘЛЛӘР) БАШКАРУ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ
ДӘҮЛӘТ ФУНКЦИЯСЕН БАШКАРУ КЫСАЛАРЫНДА ХӘЛ ИТЕЛӘ
ТОРГАН АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ
5.1. Алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап сату өлкәсендә төбәк
дәүләт контрольлеге (күзәтчелек) буенча дәүләт функциясен башкару планлы
(документар, күчмә) тикшерүләр, планнан тыш (документар, күчмә)
тикшерүләр үткәрү, шулай ук юридик затлар, хосусый эшмәкәрләрдән башка
гына контрольлек чараларын үткәрү юлы белән хәл ителә.
Дәүләт функциясе түбәндәге административ процедураларны үз эченә
ала:
1) баллы тикшерүләр үткәрүне планлаштыру;
2) юридик затка, хосусый эшмәкәргә планлы документар тикшерү
үткәрү;
3) юридик затка, хосусый эшмәкәргә планлы күчмә тикшерү үткәрү;
4) юридик затка, хосусый эшмәкәргә планнан тыш документар тикшерү
үткәрү;
5) юридик затка, хосусый эшмәкәргә планнан тыш күчмә тикшерү
үткәрү;
6) ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка чыгару буенча

чаралар күрү.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан дәүләт функциясен
башкаруның блок-сервисы бу Регламентка №3 кушымтада китерелгән.
Дәүләт функциясен башкаруны туктатып тору Россия Федерациясе
законында күздә тотылган очракларда рөхсәт ителә.
“ПЛАНЛЫ
ТИКШЕРҮЛӘР
АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ

ҮТКӘРҮНЕ

ПЛАНЛАШТЫРУ”

5.2. Еллык план, № 294-ФЗ Федераль Закон нигезендә, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенең контрольлек-инспекция бүлеге (алга таба – Бүлек)
тарафыннан эшләнә. Еллык Планны әзерләү тәртибе һәм сроклары, шул
исәптән аны прокуратура органнарына тапшыру һәм прокуратура органнары
белән килештерү, шулай ук Еллык планның типовой формасы РФ
Хөкүмәтенең №489 карары белән расланган Дәүләт контрольлеге
(күзәтчелек) органнары һәм муниципаль контрольлек органнары тарафыннан
оешмаларга планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү
кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән.
Бу Регламентның 1.2 пунктында күрсәтелгән дәүләт функциясен
турыдан-туры башкаручы ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе бүлекләре
(территориаль органнары) ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең контрольлекинспекция бүлегенә юридик затларны, хосусый эшмәкәрләрне Планга кертү
тәкъдимен тапшыра.
Юридик затларны, хосусый эшмәкәрләрне Планга кертү тәкъдимнәрен
булдырганда, дәүләт функциясен турыдан-туры башкаручы ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенең бүлекләре (территориаль органнар) вазыйфаи
затлары План төзү өчен кирәкле документларны һәм (яки) бу Регламентка №
4 кушымтада күрсәтелгән мәгълүматларны билгеләнгән тәртиптә соратып
ала.
Юридик затны, хосусый эшмәкәрне еллык Планга кертүгә нигез булып
бу Регламентның 2.12, 2.13 пунктларында күрсәтелгән очраклар тора.
5.3.Бүлек начальнигы еллык План әзерләү өчен җаваплы эш
башкаручыны (җаваплы эш башкаручылар) (алга таба – Еллык План әзерләү
буенча җаваплы эш башкаручы) билгели.
Башкару срогы: планлы тикшерүләр үткәрү елына кадәр килгән елның
1 июленә кадәр.
5.4. Еллык Планны әзерләү буенча җаваплы эш башкаручы:
1) билгеләнгән форма буенча тикшерүләрнең еллык Планы проектын
эшли;
2) аны ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе урынбасары,
җитәкчесе белән килештерә;
башкару срогы: планлы тикшерүләр үткәрү елына кадәр килгән елның
20 августына кадәр;
3) еллык План проектын үзләренә карата планлы тикшерүләр үткәрү
планлаштырылган юридик затларның урнашу урыны буенча прокуратура
органына кәгазьдә (электрон формадагы күчермәсе белән), почта аша заказлы

хат белән (тапшыру турында уведомление белән) яки көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ
рәвешендә җибәрә;
башкару срогы: планлы тикшерүне үткәрү елына кадәр килгән елның
1 сентябренә кадәр.
5.5. Еллык План проекты прокуратура органы тарафыннан карап
тикшерелгәннән соң һәм тәкъдимнәр кертелгәннән соң еллык Планны
әзерләү буенча җаваплы эш башкаручы:
1) прокуратура органыннан алынган тәкъдимнәрдән чыгып еллык План
проектына төзәтмәләр кертә;
2) еллык План проектын ,кертелгән үзгәрешләр белән ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе җитәкчесе урынбасары белән килештерә;
3) еллык План проектын ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесенә
раслауга җибәрә;
4) ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе тарафыннан еллык План
расланганнан соң, аны кәгазьдә (электрон рәвештәге күчермәсе белән), почта
аша заказлы хат белән (тапшыру турында уведомление белән) яки
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон
документ рәвешендә тиешле органга җибәрә (җибәрүне оештыра).
Башкару срогы: расланган еллык Планны прокуратурага җибәрү –
планлы тикшерүләр үткәрү елына кадәр килгән елның 1 ноябренә кадәр.
5.6. Еллык Планны әзерләү буенча җаваплы эш башкаручы еллык
Планны ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе сайтына урнаштыруны оештыра.
Башкару срогы: еллык План расланганнан соң 5 эш көне эченә.
5.7.Түбәндәге очракларда еллык Планга үзгәрешләр кертү рөхсәт
ителә:
а) тикшерүне еллык Планнан төшереп калдыру;
бетерелүе аркасында юридик зат эшчәнлегенә планлы тикшерү үткәреп
булмавына, хосусый эшмәкәр сыйфатында физик затның эшчәнлеге
туктатылу сәбәпле, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү булмаганда;
куркыныч белән янау ихтималын күздә тотып, лицензия контрольлеген
хәл кылучы ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан юридик затлар
эшчәнлеген һәм (яки) аларның файдалануындагы объектларны билгеле бер
куркыныч белән янау ихтималы категориясенә яки билгеле бер куркыныч
белән янау ихтималы классына (категория) кертү турында карар кабул
ителүгә яки алар тарафыннан бирелгән куркыныч белән янау ихтималы
категориясен яки хәвефлелек классы (категориясе) үзгәртү турында карар
кабул ителүгә бәйле рәвештә;
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан, №294-ФЗ Федераль
Законның 26.1 статьясында күздә тотылган очракларда, тиешле тикшерүне
еллык Планнан төшереп калдыру турында карар кабул ителүгә бәйле
рәвештә;
лицензиянең гамәлдә булуын туктатып тору яки юкка чыгаруга бәйле
рәвештә – лицензиатларга карата планлаштырылган тикшерүләр өчен;
аянычлы нәтиҗәләренә киртә куеп булмый торган гадәттән тыш
хәлләрнең килеп чыгуына бәйле рәвештә;

б) еллык планда юридик зат яки хосусый эшмәкәр турында күрсәтелгән
мәгълүматлар үзгәртелгәндә:
юридик зат яки хосусый эшмәкәрнең урнашу урыны, адресы яки
фактта эшчәнлек алып бару адресы үзгәрүгә бәйле рәвештә;
юридик зат үзгәртелеп оештырылуга бәйле рәвештә;
юридик зат атамасы үзгәртелүгә, шулай ук хосусый эшмәкәрнең
фамилиясе, исеме һәм атасының исеме үзгәртелүгә бәйле рәвештә.
Еллык Планга үзгәрешләр кертү ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
җитәкчесе боерыгы нигезендә хәл ителә. Кертелгән үзгәрешләр турында
мәгълүматлар, аларны керткәннән соң 3 эш көне эчендә кәгазьдә (электрон
рәвештәге күчермәсе белән), почта аша заказлы хат белән (тапшыру турында
уведомление белән) яки көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзаланган электрон документ рәвешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле
прокуратура органына җибәрелә, шулай ук үзгәрешләр кертелгәннән соң 5
эш көне эчендә билгеләнгән тәртиптә ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең
рәсми сайтына урнаштырыла.
5.8. “Планлы тикшерүләр үткәрүне планлаштыру” административ
процедурасы нәтиҗәсе:
1) расланган еллык План;
2) тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелгән административ
процедура нәтиҗәләре турында мәгълүматлар.
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5.9. Административ процедураны башлап җибәрүгә нигез булып еллык
План нигезендә планлы тикшерү үткәрү срокларының җитүе тора.
5.10. Планлы тикшерүнең предметы булып юридик зат, хосусый
эшмәкәр тарафыннан эшчәнлеген хәл кылу процессында үзләренә карата
куелган мәҗбүри таләпләрне үтәве тора.
5.11. Документар тикшерүнең предметы булып юридик затның,
хосусый эшмәкәрнең оештыру-хокукый формасын, хокукларын һәм
бурычларын билгеләүче документларында урын алган мәгълүматлар,
эшчәнлекләрен хәл итүдә файдаланыла торган һәм мәҗбүри таләпләрне һәм
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне үтәүләренә, ТР
Дәүләт алкоголь инспекциясе күрсәтмәләрен үтәүләренә бәйле документлар
тора.
5.12. Лицензиатка документар тикшерүләр үткәрүнең предметы булып
лицензиат документларында урын алган, эшчәнлеге, эшчәнлекнең
лицензияләнелә торган төрен хәл итүдә файдаланыла торган биналарның,
корылмаларның, техник средстволарның, җиһазларның, башка объектларның
лицензия таләпләренә туры килүе, лицензиат тарафыннан лицензия
таләпләрен үтәү, ачыкланган лицензия таләпләрен бозуларны юкка чыгару
турында күрсәтмәләрне үтәү буенча күрелә торган чаралар турында
мәгълүматлар тора.

5.13. “Юридик затка, хосусый эшмәкәргә планлы документар тикшерү
үткәрү” административ процедурасы түбәндәге гамәлләр тәртибе нигезендә
хәл ителә:
– тикшерү үткәрү өчен (җаваплы эш башкаручыларны билгеләү);
– тикшерү үткәрү турында ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе
(җитәкче урынбасары) боерыгын әзерләү;
– тикшерү үткәрү турында юридик затка, хосусый эшмәкәргә
уведомление җибәрү;
– тикшерү үткәрү;
– тикшерү актын төзү.
ПЛАНЛЫ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ӨЧЕН ҖАВАПЛЫ
ЭШ БАШКАРУЧЫЛАРНЫ БИЛГЕЛӘҮ
5.14. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) еллык План нигезендә юридик затка, хосусый эшмәкәргә
планлы документар тикшерү үткәрү өчен ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
хезмәткәрләренә җаваплы эш башкаручыны, җаваплы эш башкаручыларны
(алга таба – җаваплы эш башкаручы) билгели.
Башкару срогы: юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү
башланырга ун эш көне калганда яки турыдан-туры еллык Планы төзегәннән
соң.
Гамәл нәтиҗәсе:
юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү өчен билгеләнгән
җаваплы эш башкаручылар исемлеге.
ПЛАНЛЫ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА ТР
ДӘҮЛӘТ АЛКОГОЛЬ ИНСПЕКЦИЯСЕ ҖИТӘКЧЕСЕ (ҖИТӘКЧЕ
УРЫНБАСАРЫ) БОЕРЫГЫН ӘЗЕРЛӘҮ
5.15. Җаваплы эш башкаручы:
– юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү турында боерык
проекты әзерли;
– боерык проектын ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе
(җитәкче урынбасары) имза салуга җибәрә.
Боерык Россия Икътисадый үсеш министрлыгының №141 боерыгы
белән расланган типовой форма нигезендә рәсмиләштерелә.
Тикшерү үткәрү турында боерыкта мәҗбүри төстә күрсәтелә:
– тикшерү үткәрү турында боерык номеры һәм датасы;
– дәүләт контрольлеге (күзәтчелек) органы атамасы, дәүләт
контрольлеге төре (төрләре), “Федераль дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтү (функцияләр) реестры” федераль дәүләт мәгълүмат системасында
функциянең реестр номеры;
– тикшерү үткәргән вәкаләтле вазыйфаи затның яки вазыйфаи
затларның, шулай ук тикшерү үткәрүгә җәлеп ителә торган экспертларның,
экспертлар оешмалары вәкилләренең фамилияләре, исемнәре, атасының

исемнәре, вазыйфалары;
– үзләренә карата тикшерү үткәрелә торган юридик зат атамасы яки
хосусый эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затларның
(аларның филиаллары, вәкиллекләре, аерым структур подразделениеләре)
урнашу урыннары яки хосусый эшмәкәрләрнең үз эшчәнлекләрен фактта хәл
кылу урыннары;
– тикшерү үткәрү максатлары, бурычлары, предметы һәм аны үткәрү
срогы;
– тикшерү үткәрүнең хокукый нигезләре;
– тикшерелергә тиешле мәҗбүри таләпләр һәм (яки) муниципаль
хокукый актларда билгеләнгән таләпләр, шул исәптән тикшерү кәгазе
(контрольлек мәсьәләләре исемлеге) реквизитлары – планлы тикшерү
үткәрүдә тикшерү кәгазе (контрольлек мәсьәләләре исемлеге) кулланылырга
тиеш булганда;
– тикшерү үткәрү максатларына һәм бурычларына ирешү өчен кирәкле
контрольлек чараларын үткәрү сроклары һәм чаралар исемлеге;
– дәүләт контрольлеген хәл кылу буенча административ регламентлар
исемлеге;
– тикшерү үткәрү максатлары һәм бурычларына ирешү өчен кирәкле
булып юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан тапшырылырга тиешле
документлар исемлеге;
– тикшерү үткәрүнең башлану һәм тәмамлану датасы;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе, җитәкче урынбасары
боерыгының типовой формасы нигезендә күздә тотылган очракта – башка
мәгълүматлар.
Башкару срогы: тикшерү үткәрүнең башлануына кадәр сигез эш көне
алдан.
Гамәл нәтиҗәсе: ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) имза салган юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү
турында боерык.
ПЛАНЛЫ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА ЮРИДИК
ЗАТКА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРГӘ УВЕДОМЛЕНИЕ ҖИБӘРҮ
5.16. Җаваплы эш башкаручы планлы тикшерү үткәрүнең башлануы
турында боерык күчермәсен почта аша заказлы хат белән җибәрү (тапшыру
турында уведомление белән) һәм (яки) көчәйтелгән квалификацияле
электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә юридик
затның, хосусый эшмәкәрнең электрон почта адресына җибәреп, мондый
адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, хосусый эшмәкәрләрнең
бердәм дәүләт реестрында булганда, яки элегрәк юридик зат, хосусый
эшмәкәр тарафыннан ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә тапшырылганда,
яки башка төрле ысул белән, тикшерү үткәрү турында юридик затка, хосусый
эшмәкәргә уведомление җиткерә.
Башкару срогы: юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү
башланырга кимендә өч эш көне кала уведомление җиткерелергә тиеш.

Гамәл нәтиҗәсе: юридик затка, хосусый эшмәкәргә җибәрелгән
тикшерү үткәрү турында боерык күчермәсе.
ПЛАНЛЫ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ
5.17. Тикшерү (планлы, шулай ук планнан тыш) ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары) боерыгы нигезендә үткәрелә.
Тикшерү фәкать боерыкта күрсәтелгән вазыйфаи зат яки вазыйфаи
затлар тарафыннан гына хәл ителергә мөмкин.
Документар тикшерү (планлы, шулай ук планнан тыш) ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенең урнашу урыны буенча үткәрелә.
5.18. Җаваплы эш башкаручы планлы документар тикшерү үткәрү
процессында беренче чиратта ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
карамагындагы юридик зат, хосусый эшмәкәр документларын, шул исәптән
алдагы тикшерүләр актларын, административ хокук бозулар турында
эшләрне карап тикшерү материалларын һәм әлеге юридик затка, хосусый
эшмәкәргә карата төбәк дәүләт контрольлеген хәл кылу нәтиҗәләре турында
башка документларны карый.
Җаваплы эш башкаручы:
мәгълүматларның дөреслеген бәяли;
документлардагы мәгълүматларның юридик зат, хосусый эшмәкәр
эшчәнлегенең билгеләнгән мәҗбүри таләпләргә туры килүен бәяли.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе карамагындагы документларда урын
алган мәгълүматларның дөреслеге нигезле шикләнүләр уятканда яки әлеге
мәгълүматлар юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан мәҗбүри таләпләр
үтәлешен яки муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләр үтәлешен
бәяләү мөмкинлеге бирмәгән очракта, җаваплы эш башкаручы:
документар тикшерү үткәрү барышында карап тикшерү өчен кирәкле
башка документлар тапшыру таләбе белән нигезле запрос әзерли;
запросны ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесенә (җитәкче
урынбасары, территориаль орган начальнигы) имза салуга җибәрә;
имзаланганнан соң запросны юридик затка, хосусый эшмәкәргә
җибәрә.
Запроска документар тикшерү үткәрү турында ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе боерыгы күчермәсе (мөһер белән расланган) кушып бирелә.
Юридик зат, хосусый эшмәкәр нигезле запрос алынганнан соң ун эш
көне эчендә ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә запроста күрсәтелгән
документларны җибәрүгә бурычлы.
Запроста күрсәтелгән документлар хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле
вәкиле, юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи заты мөһере (булганда) һәм
имзасы белән расланган күчермәләр рәвешендә тапшырыла.
Юридик зат, хосусый эшмәкәр запроста күрсәтелгән документларны
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон
документар рәвешендә җибәрүгә хокуклы.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә тапшырыла торган документлар
күчермәләрен нотариуста раслауны таләп итүгә юл куелмый, Россия

Федерациясе законында башкача күздә тотылмаганда.
Документар тикшерү барышында юридик зат, хосусый эшмәкәр
тарафыннан тапшырылган документларда хаталар һәм (яки) каршы килүләр
ачыкланганда яисә бу документлардагы мәгълүматларның ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе карамагындагы документларда һәм (яки төбәк дәүләт
контрольлеген
хәл
итү
барышында
алынган
документлардагы
мәгълүматларга туры килмәве ачыкланган очракларда җаваплы эш
башкаручы:
юридик зат, хосусый эшмәкәр исеменә бу хакта мәгълүматлар белән
һәм ун эш көне эчендә язмача рәвештә кирәкле аңлатмалар тапшыру таләбе
белән хат әзерли;
хатны ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесенә, җитәкче
урынбасарына, территориаль орган начальнигына җибәрә;
имзаланганнан соң хат юридик зат, хосусый эшмәкәр исеменә
җибәрелә.
Җаваплы эш башкаручы тикшерү үткәрү турында боерык кабул
ителгәннән соң, ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында,
кирәкле документларны һәм (яки) бу Регламентка №4 кушымтада китерелгән
таблицада күрсәтелгән мәгълүматларны соратып алуга хокуклы.
Җаваплы эш башкаручы хосусый эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен,
юридик зат җитәкчесен, башка вазыйфаи затын яки вәкаләтле вәкилен
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында алынган документлар
һәм (яки) мәгълүматлар белән таныштыра. Бу башкару срогы: тикшерү
башланганнан соң биш эш көне эчендә.
Гамәл нәтиҗәсе: башка документлар (язмача рәвештә кирәкле
аңлатмалар) тапшыруны таләп итеп юридик затка, хосусый эшмәкәргә почта
аша заказлы хат белән (тапшыру турында уведомление белән) җибәрелгән
нигезле запрос (хат).
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе документар тикшерү үткәргәндә
юридик заттан, хосусый эшмәкәрдән документар тикшерү предметына
кермәүче мәгълүматлар һәм документлар, шулай ук ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе тарафыннан башка дәүләт контрольлеге (күзәтчелек)
органнарыннан, муниципаль контрольлек органнарыннан алып була торган
мәгълүматлар һәм документлар таләп итүгә хокуклы була алмый.
5.19. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә тапшырылган документларда
ачыкланган хаталарга һәм (яки) каршы килүләргә карата яисә бу
документлардагы мәгълүматларның ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
карамагындагы документлардагы мәгълүматларга туры килмәвенә карата
аңлатмалар тапшыруга, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә элек
тапшырылган документларның дөреслеген раслаучы документлар тапшыруга
хокуклы.
Җаваплы эш башкаруы элек тапшырылган документларның дөреслеген
раслаган аңлатмалар һәм (яки) документлар алынганнан соң юридик зат,
хосусый эшмәкәр тарафыннан тапшырылган аңлатмаларны һәм (яки) элек
тапшырылган документларның дөреслеген раслаган документларны карап
тикшерә.

Тапшырылган
аңлатмалар
һәм
(яки)
элек
тапшырылган
документларның дөреслеген раслаган документларны карап тикшергәннән
соң яки аңлатмалар булмаганда мәҗбүри таләпләрне бозу билгеләре
билгеләнгән очракта ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи затлары
күчмә тикшерү үткәрүгә хокуклы. Күчмә тикшерү үткәрелгәндә юридик
заттан ,хосусый эшмәкәрдән документар тикшерү үткәрү барышында үзләре
тарафыннан тапшырылган документларны һәм (яки) мәгълүматларны
тапшыруны таләп итү тыела.
Күчмә тикшерү үткәрү турында карарны ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары) кабул итә.
Башкару срогы: аңлатмалар алынганнан соң өч эш көне эчендә.
Гамәл нәтиҗәсе: юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан
тапшырылган аңлатмаларны һәм (яки) документларны, кирәк булганда,
күчмә тикшерү үткәрү турында боерык проектын җаваплы эш
башкаручының карап тикшерүе.
Күчмә тикшерү (аны үткәрү турында карар кабул ителгәндә) бу
Регламентның “Юридик затка, хосусый эшмәкәргә планлы күчмә тикшерү
үткәрү” административ процедурасы бүлекчәсендә китерелгән тәртиптә хәл
ителә.
ПЛАНЛЫ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ АКТЫН ТӨЗҮ
5.20.Җаваплы эш башкаруы юридик затка, хосусый эшмәкәргә карата
тикшерү нәтиҗәләре нигезендә, Россия Икътисадый үсеш министрлыгының
№141 боерыгы белән расланган формада ике нөсхәдә тикшерү актын төзи.
Тикшерү актында күрсәтелә:
– тикшерү актын төзү датасы, вакыты һәм урыны;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе атамасы;
– ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе, җитәкче урынбасары
боерыгы датасын һәм номерын;
– тикшерү үткәргән вазыйфаи затның яки вазыйфаи затларның
фамилияләре, исемнәре, атасының исемнәре һәм вазыйфалары;
– үзенә карата тикшерү үткәрелә торган юридик затның атамасы яки
хосусый эшмәкәрнең фамилиясе, исеме һәм атасының исеме, шулай ук
тикшерү үткәрелгәндә карап торган юридик зат җитәкчесенең, башка
вазыйфаи затының яки юридик затның вәкаләтле вәкиленең, хосусый
эшмәкәрнең вәкаләтле вәкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме һәм
вазыйфасы;
– тикшерү үткәрү датасы, вакыты, озынлыгы һәм урыны;
– тикшерү нәтиҗәләре турында мәгълүматлар, шул исәптән ачыкланган
мәҗбүри таләпләрне һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән
таләпләрне бозулар, аларны характеры һәм әлеге бозуларга юл куйган затлар
турында мәгълүматлар;
– юридик зат җитәкчесенең яки вәкаләтле вәкиленең, хосусый
эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкиленең (тикшерү үткәрелгәндә карап торган)
тикшерү акты белән танышу яки танышудан баш тарту турында, аларның

имзалары булу яки имза куюдан баш тарту турында, шулай ук үткәрелгән
тикшерү турында тикшерүләрнең учет журналына язып кую турында
мәгълүматлар яки юридик затның, хосусый эшмәкәрнең әлеге журналга ия
булмавы сәбәпле, мондый язуны кертеп булмау мөмкинлеге турында
мәгълүматлар;
– тикшерү үткәргән вазыйфаи затларның имзалары.
Тикшерү актында төзәтү, чистарту һәм башка төрле бозу-сызуларга юл
куярга ярамый, тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затның һәм үзенә
карата тикшерү үткәрелә торган юридик зат вәкиленең имзалары белән
расланган төзәтүләрдән тыш.
Контрольлек чаралары нәтиҗәсендә закон таләпләрен бозулар
ачыкланган очракта җаваплы эш башкаручы түбәндәге гамәлләрне хәл кыла:
– ачыкланган барлык бозу очракларын тикшерү актына язып куя;
– контрольлек чаралары нәтиҗәсендә ачыкланган мәҗбүри таләпләрне
бозуларны юкка чыгару турында күрсәтмә (үтәлеше мәҗбүри булган)
(тикшерү актына кушымта булып тора) әзерли, аларны юкка чыгару
срокларын һәм (яки) кешеләрнең тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга,
үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә зыян китерүне кисәтү чараларын, шулай
ук федераль законнарда күздә тотылган башка чараларны үткәрү турында
күрсәтеп, һәм әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тота;
– РФ КоАП күздә тотылган административ хокук бозу билгеләре
ачыкланганда, административ хокук бозу турында эш кузгата һәм, хокук
бозучы үзе, шулай ук башка затлар тарафыннан яңа хокук бозуларны кисәтү
максатыннан чыгып, административ хокук бозу өчен билгеләнгән тәртиптә
аны карап тикшерүне тәэмин итә.
Контрольлек чарасы контрольлек чарасын үткәрү объекты булып
торучы хуҗалык эшчәнлеге яки башка эшчәнлекнең ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе компетенциясенә кермәгән закон таләпләрен бозуга бәйлелеге
билгеләнгән очракта ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тиешле вәкаләтле
органнарга мондый бозулар турында мәгълүмат (мәгълүматлар) җибәрүгә
бурычлы.
Җаваплы эш башкаручы тикшерү актының бер нөсхәсен
(кушымталары белән бергә) юридик зат җитәкчесенә, башка вазыйфаи
затына яки вәкаләтле вәкиленә, хосусый эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә
тикшерү акты белән танышу турында яки танышудан баш тарту турында
имза салдырып тапшыра, икенчесен (кушымталары белән бергә) ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясендә (территориаль орган) кал торган делога тегеп куя.
Юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкиле,
хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле югында, шулай ук үзенә карат
тикшерү үткәрелгән зат тикшерү акты белән танышу яки танышудан баш
тарту турында расписка бирүдән баш тарткан очракта, тикшерү акты почта
аша заказлы хат белән (тапшыру турында уведомление белән) җибәрелә,
уведомление ТР Дәүләт алкоголь инспекциясендәге делода сакланылучы
тикшерү акты нөсхәсе янына куела.
Юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле вәкиле,
хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле төбәк дәүләт контрольлеге

кысаларында электрон рәвештә берлектә эшләүгә ризалык биргәндә, тикшерү
акты әлеге актны төзегән затның көчәйтелгән квалификацияле электрон
имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә юридик зат
җитәкчесенә, башка вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, хосусый
эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта
әлеге актны төзегән затның көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы
белән имзаланган электрон документ рәвешендә юридик зат җитәкчесенә,
башка вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, хосусый эшмәкәргә, аның
вәкаләтле вәкиленә әлеге документны алуны раслауны тәэмин иткән ысул
белән җибәрелгән акт үзенә карата тикшерү үткәрелгән зат тарафыннан
алынган булып санала.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясендә кала торган тикшерү акты нөсхәсе
(аңа кушып бирелә торган документлар белән) акт рәсмиләштерелгәннән соң
бер эш көненнән дә соңга калмыйча тикшерү үткәргән вазыйфаи зат
тарафыннан ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең (территориаль орган)
тиешле бүлеге начальнигына тапшырыла. Бүлек начальнигы тикшерү
актының соңгы битенә “Материаллар кабул ителде” дип язып куя, датаны
күрсәтә, имза куя; үткәрелгән тикшерү турында мәгълүматларның ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенең мәгълүмати базасында “Тикшерүләр” бүлегендә
булу-булмавын тикшерә һәм ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе (территориаль
орган) җитәкчесенә тикшерү нәтиҗәләре турында хәбәр итә.
Башкару срогы: тикшерү актын тапшыру яки тикшерү актын заказлы
хат белән яисә электрон документ рәвешендә җибәрү: турыдан-туры тикшерү
төгәлләнгәннән соң.
Гамәл нәтиҗәсе: ике нөсхәдә тикшерү акты, шуның берсе юридик
затка, хосусый эшмәкәргә тапшырыла (җибәрелә), икенчесе делога тегеп
куела.
5.21.Үзләренә карата тикшерү үткәрелгән юридик зат, хосусый
эшмәкәр тикшерү актында бәян ителгән фактлар, нәтиҗәләр, тәкъдимнәр
белән яки ачыкланган бозуларны юкка чыгару турында бирелгән күрсәтмә
белән килешмәгән очракта, тикшерү акты алынганнан соң унбиш көн эчендә
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә тикшерү актына һәм (яки) ачыкланган
бозуларны юкка чыгару турында бирелгән күрсәтмәгә тулаем яки аның
аерым нигезләмәләренә карата язмача рәвештә каршы килүләрен тапшыруга
хокуклы. Шул ук вакытта юридик зат, хосусый эшмәкәр мондый каршы
килүләргә әлеге каршы килүләрнең нигезлеген раслаган документларны яки
аларның расланылган күчермәләрен кушып бирүгә яисә, килештерелгән
срокта, аларны ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә тапшыруга хокуклы.
Әлеге документлар үзенә карата тикшерү үткәрелгән затның көчәйтелгән
квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документлар
(электрон документлар пакеты) рәвешендә җибәрелергә мөмкин.
5.22.
Җаваплы
эш
башкаручы
административ
процедура
төгәлләнгәннән соң билгеләнгән срокта һәм билгеләнгән тәртиптә тикшерү
нәтиҗәләре турында тиешле мәгълүматларны урнаштыруны оештыра:
№ 294-ФЗ Федераль Законның 13.3 статьясы һәм № 415 РФ Хөкүмәте
карары нигезендә тикшерүләрнең бердәм реестрына; тикшерүләрнең бердәм

реестрына мәгълүматлар кертү ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең
вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан хәл ителә;
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе мәгълүматлар базасының
“Тикшерүләр” бүлегенә.
“ЮРИДИК ЗАТКА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРГӘ ПЛАНЛЫ КҮЧМӘ
ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ” АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.23. Административ процедураны башлап җибәрүгә нигез булып
еллык План нигезендә планлы тикшерү үткәрү срогының җитүе тора.
Күчмә тикшерү документар тикшерү вакытында түбәндәгеләргә
ирешеп булмаган очракта үткәрелә:
1) ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе карамагындагы документларда
урын алган юридик зат, хосусый эшмәкәр турында мәгълүматларның
тулылыгы һәм дөреслегенә инанып булмаганда;
2) тиешле контрольлек чарасы үткәрелмичә генә юридик зат, хосусый
эшмәкәр эшчәнлегенең мәҗбүри таләпләргә туры килүен бәяләп булмаганда.
5.24. Күчмә тикшерүнең предметы булып юридик зат, хосусый
эшмәкәрнең документларында урын алган мәгълүматлар, шулай ук аларның
хезмәткәрләренең туры килүе, әлеге затлар тарафыннан эшчәнлекне хәл
кылуда файдаланыла торган территорияләр, биналар, корылмалар, бүлмәләр,
җиһазлар, тиешле объектлар, транспорт чараларының торышы, юридик зат,
хосусый эшмәкәр тарафыннан җитештерелә һәм сатыла торган товарлар
(башкарыла торган эш, күрсәтелә торган хезмәтләр) һәм алар тарафыннан
мәҗбүри таләпләрне һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән
таләпләрне үтәү буенча күрелә торган чаралар тора.
5.25. Лицензиатка карата планлы күчмә тикшерүләр предметы булып
лицензиат документларында урын алган эшчәнлеге турында мәгълүматлар,
эшчәнлекнең лицензияләнелә торган төрен хәл иткәндә файдаланыла торган
бүлмәләрнең, биналар, корылмалар, техник чаралар, җиһазлар, башка
объектларның лицензия таләпләренә туры килүе, лицензиат тарафыннан
лицензия таләпләрен үтәү буенча, ачыкланган лицензия таләпләрен
бозуларны юкка чыгару турында күрсәтмәләрне үтәү буенча күрелә торган
чаралар тора.
5.26. Юридик затка, хосусый эшмәкәргә планлы күчмә тикшерү
үткәрү” административ процедурасы бу Регламентның 5.13 пунктында
күрсәтелгән гамәлләр тәртибе нигезендә хәл ителә.
ПЛАНЛЫ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ӨЧЕН ҖАВАПЛЫ ЭШ
БАШКАРУЧЫЛАРНЫ БИЛГЕЛӘҮ
5.27. Юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү өчен җаваплы
эш башкаручыларны билгеләү бу Регламентның 5.14 пунктында күздә
тотылган тәртиптә хәл ителә.
Күчмә тикшерү үткәрелгәндә экспертлар, эксперт оешмалары
катнашында контрольлек чаралары уздыру таләп ителгән очракта, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары) үзләренә карата

тикшерү үткәрелә торган юридик зат, хосусый эшмәкәр белән гражданлыкхокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаган һәм тикшерелә торган
затларның аффилирлы затлары булып тормаган экспертларны, экспертлар
оешмалары вәкилләрен җәлеп итә.
Планлы күчмә тикшерү үткәрү турында ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе җитәкчесе, җитәкче урынбасары боерыгын әзерләү
5.28. Планлы күчмә тикшерү үткәрү турында ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе боерыгын әзерләү бу Регламентның 5.15 пунктында күздә
тотылган тәртиптә хәл ителә.
ПЛАНЛЫ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА ЮРИДИК
ЗАТКА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРГӘ УВЕДОМЛЕНИЕ ҖИБӘРҮ
5.29. Тикшерү үткәрү турында юридик затка, хосусый эшмәкәргә
уведомление җибәрү бу Регламентның 5.16 пунктында күздә тотылган
тәртиптә хәл ителә.
ПЛАНЛЫ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ
5.30.Күчмә тикшерү юридик затның урнашу урыны, хосусый
эшмәкәрнең эшчәнлеген алып бару урыны һәм аларның эшчәнлеген фактта
хәл кылу урыны буенча үткәрелә.
Лицензия контрольлеге буенча күчмә тикшерү лицензияләнелә торган
эшчәнлек төрен хәл кылу урыны буенча үткәрелә. Җаваплы эш башкаручы
юридик зат, хосусый эшмәкәр объектына килгәннән соң тикшерүне башлый:
– хезмәт таныклыкларын күрсәтүдән;
– юридик зат җитәкчесен яки башка вазыйфаи затын күчмә тикшерүне
билгеләү турында ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе боерыгы белән
таныштырудан;
– юридик зат җитәкчесен яки башка вазыйфаи затын, хосусый
эшмәкәрне, аның вәкаләтле вәкилен күчмә тикшерү үткәрүче затларның
вәкаләтләре белән, шулай ук күчмә тикшерү үткәрүнең максатлары,
бурычлары, нигезләре, контрольлек чаралары төрләре һәм күләмнәре, күчмә
тикшерүгә җәлеп ителә торган экспертлар, экспертлар оешмалары вәкилләре
составы, аны үткәрү сроклары һәм шартлары белән мәҗбүри таныштырудан.
5.31. Юридик зат җитәкчесе, башка вазыйфаи заты яки вәкаләтле
вәкиле, хосусый эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле күчмә тикшерүне үткәрүче
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи затларына, күчмә тикшерү
алдыннан документар тикшерү үткәрелмәгән очракта, күчмә тикшерүнең
максатлары, бурычлары һәм предметына бәйле
документлар белән
таныштыру, шулай ук күчмә тикшерү үкәрүче вазыйфаи затларга һәм күчмә
тикшерү үткәрүдә катнашучы экспертларга, экспертлар оешмалары
вәкилләренә юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан эшчәнлекне хәл
кылуда файдаланыла торган биналарга, корылмалар, бүлмәләргә, юридик
затлар, хосусый эшмәкәрләр тарафыннан файдаланыла торган җиһазларга,
тиешле объектларга, транспорт чараларына һәм алар ярдәмендә ташыла
торган йөкләр янына үтеп керү мөмкинлеген тудыруга бурычлы.

5.32. Җаваплы эш башкаручы, юридик зат, хосусый эшмәкәр
эшчәнлегенең бу Регламентның 3 бүлегендәге 2 таблицасында китерелгән
мәҗбүри таләпләргә туры килүен бәяләү максатыннан чыгып, тиешле
контрольлек чаралары үткәрә, шул исәптән:
–
алкогольле
һәм
спиртлы
продукциягә
товарны
озату
документларының булу-булмавын тикшерә;
– алкогольле продукциянең маркировкасы булу-булмавын тикшерә;
– алкогольле һәм спиртлы продукцияне сертификатлаштыру турында
мәгълүматларның булу-булмавын тикшерә;
– сатудагы алкогольле продукциягә дәүләт тарафыннан билгеләнгән
бәяләрнең үтәлү-үтәлмәвен тикшерә;
– контроль-касса техникасының булу-булмавын тикшерә (законда
күздә тотылган очракларда);
– алкогольле һәм спиртлы продукцияне сату буенча закон
таләпләренең үтәлүен тикшерә;
– үзләренә мәҗбүри таләпләрне бозган өчен җаваплылык йөкләнгән
юридик зат, хосусый эшмәкәр хезмәткәрләреннән аңлатмалар ала;
– һәм башкалар.
Күчмә тикшерүләр үткәрү барышында алына торган мәгълүматларны
теркәү өчен тавыш яздыру, фото- һәм видеога төшерү чараларыннан
файдаланылырга мөмкин.
Лицензия контрольлеген хәл иткәндә килеп чыгучы мәсьәләләрне
аңлату өчен махсус белемнәр таләп ителгән очракларда, ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе экспертиза билгели (лицензия контрольлеге өлкәсендә
бурычларны хәл кылу өчен махсус белемнәргә ия булучы затларның
тикшерүләр оештыру һәм үткәрүне үз эченә алган).
Мондый экспертиза, фәкать ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
экспертлары тарафыннан мондый экспертиза үткәреп булмаган очракта гына,
Россия Федерациясе законында билгеләнгән тәртиптә аккредитацияләнгән
башка экспертлар тарафыннан үткәрелә.
Мондый экспертизаны үткәрү тәртибе Россия Федерациясе Хөкүмәте
тарафыннан билгеләнә.
Башкару срогы: бу Регламентның 2.8 пункты нигезендә, боерыкта
күрсәтелгән срокта.
Гамәл нәтиҗәсе: үткәрелгән контрольлек чаралары.
5.33.Планны яки планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү юридик зат
җитәкчесенең яки башка вазыйфаи затының, хосусый эшмәкәрнең, аның
вәкаләтле вәкиленең урында булмавына бәйле рәвештә яки юридик затның,
хосусый эшмәкәрнең фактта эшчәнлек алып бармавына, яисә юридик зат
җитәкчесенең яки башка вазыйфаи затының, хосусый эшмәкәрнең, аның
вәкаләтле вәкиленең тикшерү үткәрүгә юлны япкан башка гамәлләренә
(гамәл кылмау) бәйле рәвештә мөмкин булмаган очракта, ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясенең вазыйфаи заты, тикшерү үткәрүнең мөмкин булмавы
сәбәпләрен күрсәтеп, тиешле тикшерүне үткәреп булмау турында акт төзи.
Бу очракта ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тиешле тикшерүне үткәреп

булмау турында акт төзелгәннән соң килгән өч ай эчендә, планлы тикшерүне
планлы тикшерүләрнең еллык планына кертмичә һәм юридик затка, хосусый
эшмәкәргә алдан хәбәр биреп куймыйча гына, мондый юридик затка,
хосусый эшмәкәргә карата планлы яки планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү
турында карар кабул итүгә хокуклы.
ПЛАНЛЫ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ АКТЫН ТӨЗҮ
5.34.Тикшерү актын төзү мәҗбүри таләпләрне бозулар ачыкланганда –
ачыкланган бозуларны юкка чыгару турында күрсәтмә төзү, РФ КоАП күздә
тотылган административ хокук бозу турында эш кузгату бу Регламентның
5.20 пунктында күздә тотылган тәртиптә хәл ителә.
Җаваплы эш башкаручы тикшерү актына кушып бирә:
– продукция үрнәкләрен алу беркетмәләрен;
–
үткәрелгән
тикшеренүләр,
сынаулар
һәм
экспертизалар
беркетмәләрен яки бәяләмәләрен;
– мәҗбүри таләпләрне бозган өчен үзләренә җаваплылык йөкләнгән
юридик зат, хосусый эшмәкәр хезмәткәрләренең аңлатмаларын;
– тикшерү нәтиҗәләренә бәйле башка документларны яки аларның
күчермәләрен.
5.35. Җаваплы эш башкаручы тикшерүләрнең учеты журналына
үткәрелгән күчмә тикшерү турында язып куя, бу язуда ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе атамасы, тикшерү үткәрүне башлап җибәрү һәм төгәлләү
даталары, аны үткәрү вакыты, хокукый нигезләре, максатлары, бурычлары
һәм тикшерү предметы, ачыкланган бозулар һәм бирелгән күрсәтмәләр
турында мәгълүматлар булырга тиеш, тикшерүне үткәргән вазыйфаи затның
яки вазыйфаи затларның фамилияләрен, исемнәрен, атасының исемнәрен һәм
вазыйфаларын, имзасын яки имзаларын күрсәтеп.
Башкару срогы: турыдан-туры күчмә тикшерү төгәлләнгәннән соң.
Тикшерүләрнең учеты журналы булмаганда, җаваплы эш башкаручы
тикшерү актына тиешенчә язып куя.
Тикшерүләрнең учеты журналының битләре тегелгән, номер сугылган
һәм юридик зат, хосусый эшмәкәр мөһере (мөһере булганда) белән
расланылырга тиеш.
5.36.Үзләренә карата тикшерү үткәрелгән юридик зат, хосусый
эшмәкәр тикшерү актында бәян ителгән фактлар, йомгаклар, тәкъдимнәр
белән яки ачыкланган бозуларны юкка чыгару турында бирелгән күрсәтмә
белән килешмәгән очракта, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә бу
Регламентның 5.21 пунктында күрсәтелгән тәртиптә һәм срокта үзенең
каршы килүләрен тапшыруга хокуклы.
5.37.
Җаваплы
эш
башкаручы
административ
процедура
төгәлләнгәннән соң тикшерү нәтиҗәләре турында тиешле мәгълү
матларны бу Регламентның 5.22 пункты нигезендә урнаштыруны
оештыра.
“ЮРИДИК ЗАТКА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРГӘ ПЛАННАН ТЫШ
ДОКУМЕНТАР
ТИКШЕРҮ
ҮТКӘРҮ”
АДМИНИСТРАТИВ

ПРОЦЕДУРАСЫ
5.38. Административ процедураны башлауга нигез булып бу
Регламентның 2.14, 2.15 пунктларында күздә тотылган очракларның килеп
чыгуы тора.
5.39. Лицензиягә дәгъва кылучыга яки лицензиатка карата документар
тикшерү предметы булып мәгълүматларның № 171-ФЗ Федераль Законның 2,
8, 11, 16, 19, 20, 25 һәм 26 статьялары нигезләмәләрендә билгеләнгән
лицензия таләпләренә туры килүен бәяләү максатыннан чыгып,
тапшырылган гаризадагы һәм документлардагы мәгълүматлар тора.
5.40. “Юридик затка, хосусый эшмәкәргә планлы документар тикшерү
үткәрү” административ процедурасы бу Регламентның 5.13 пунктында
күрсәтелгән гамәлләр тәртибе нигезендә хәл ителә.
ПЛАННАН ТЫШ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ӨЧЕН
ҖАВАПЛЫ ЭШ БАШКАРУЧЫЛАРНЫ БИЛГЕЛӘҮ
5.41. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) юридик затка, хосусый эшмәкәргә планнан тыш документар
тикшерү үткәрү өчен ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре
арасыннан җаваплы эш башкаручыларны билгели.
Башкару срогы – планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигезләр килеп
чыкканнан соң бер эш көне эчендә.
Гамәл нәтиҗәсе: юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү
өчен билгеләнгән җаваплы эш башкаручылар исемлеге.
ПЛАННАН ТЫШ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА ТР
ДӘҮЛӘТ АЛКОГОЛЬ ИНСПЕКЦИЯСЕ ҖИТӘКЧЕСЕ, ҖИТӘКЧЕ
УРЫНБАСАРЫ БОЕРЫГЫН ӘЗЕРЛӘҮ
5.42. Планнан тыш документар тикшерү үткәрү турында ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе җитәкчесе, җитәкче урынбасары боерыгын әзерләү,
юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү өчен җаваплы эш
башкаручыларны билгеләнгән көндә, бу Регламентның 5.15 пунктында
билгеләнгән тәртиптә, боерыкта күрсәтелергә тиешле мәгълүматларга карата
таләпләрдән чыгып хәл ителә.
ПЛАННАН ТЫШ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА
ЮРИДИК ЗАТКА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРГӘ УВЕДОМЛЕНИЕ ҖИТКЕРҮ

5.43. Лицензия контрольлеге кысаларында планнан тыш документар
тикшерү үткәрелгәндә юридик затка, планнан тыш тикшерү үткәрү турында
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе хат яза, карарлар, извещениеләр, электрон
имзадан файдаланып уведомлениеләр җибәрә торган электрон почта адресы
аша уведомление җибәрелә һәм (яки) аны үткәрүгә керешкәнче, ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе җитәкчесе яки җитәкче урынбасарының боерыгы

рәвешендә турыдан-туры күрсәтелә.
ПЛАННАН ТЫШ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ
5.44. Планнан тыш документар тикшерү бу Регламентның 5.17
пунктында билгеләнгән таләпләрдән чыгып хәл ителә.
Юридик зат, хосусый эшмәкәр документларындагы мәгълүматларны
бәяләү җаваплы эш башкаручы тарафыннан бу Регламентның 5.18 пунктында
билгеләнгән тәртиптә хәл ителә.
5.45. Юридик затның, хосусый эшмәкәрнең тапшырылган
документлардагы искәртүләргә карата аңлатмаларын карап тикшерү бу
Регламентның 5.19 пунктында билгеләнгән тәртиптә хәл ителә.
ПЛАННАН ТЫШ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ АКТЫН ТӨЗҮ
5.46. Тикшерү актын төзү, ә мәҗбүри таләпләрне бозулар ачыкланганда
– ачыкланган бозуларны юкка чыгару турында күрсәтмә төзү РФ КоАП күздә
тотылган административ хокук бозу турында эш кузгату бу Регламентның
5.20 пунктында билгеләнгән тәртиптә хәл ителә.
5.47. Үзләренә карата тикшерү үткәрелгән юридик зат, хосусый
эшмәкәр тикшерү актында бәян ителгән фактлар, нәтиҗәләр, тәкъдимнәр
белән яки ачыкланган бозуларны юкка чыгару турында бирелгән күрсәтмә
белән килешмәгән очракта ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә бу
Регламентның 5.21 пунктында күрсәтелгән тәртиптә һәм срокта каршы
килүләрен тапшыруга хокуклы.
5.48.
Җаваплы
эш
башкаручы
административ
процедура
төгәлләнгәннән соң тикшерү нәтиҗәләре турында тиешле мәгълүматларны
бу Регламентның 5.22 пункты нигезендә урнаштыруны оештыра.
“ЮРИДИК ЗАТКА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРГӘ ПЛАННАН ТЫШ
КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ” АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
“Юридик затка, хосусый эшмәкәргә планлы күчмә тикшерү үткәрү”
административ процедурасы
5.49. Административ процедураны башлауга нигез булып бу
Регламентның 2.10, 2.14, 2.15 пунктларында күздә тотылган очракларның
килеп чыгуы тора.
Күчмә тикшерү докумнетар тикшерү вакытында түбәндәгеләргә
ирешелмәгән очракта үткәрелә:
юридик зат, хосусый эшмәкәр турында ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе карамагындагы документларда урын алган мәгълүматларның
тулылыгы һәм дөреслегенә инанып булмаганда;
тиешле контрольлек чарасы үткәрелмичә генә юридик зат, хосусый
эшмәкәр эшчәнлегенең мәҗбүри таләпләргә туры килүен бәяләп булмаганда.
5.50. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә лицензиягә дәгъва кылучының
гариза яки лицензиатның лицензия бирү турында гариза яисә лицензияне
яңадан рәсмиләштерү турында яки лицензиянең гамәлдә булу срогын озайту

турында гариза тапшыру нигезендә хәл ителә торган юридик затка планнан
тыш күчмә тикшерү прокуратура органнары белән килештерелмичә үткәрелә.
5.51. Лицензиягә дәгъва кылучыга яки лицензиатка карата планнан
тыш тикшерү предметы булып мәгълүматларның № 171-ФЗ Федераль
Законның 2, 8, 11, 16, 19, 20, 25 һәм 26 статьялары нигезләмәләрендә
билгеләнгән лицензия таләпләренә туры килүен бәяләү максатыннан чыгып,
тапшырылган гаризадагы һәм документлардагы мәгълүматлар тора.
5.52. “Юридик затка, хосусый эшмәкәргә планнан тыш күчмә тикшерү
үткәрү” административ процедурасы бу Регламентның 5.13 пунктында
күрсәтелгән гамәлләр тәртибе нигезендә хәл ителә.
ПЛАННАН ТЫШ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ӨЧЕН ҖАВАПЛЫ
ЭШ БАШКАРУЧЫЛАРНЫ БИЛГЕЛӘҮ
5.53. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) бу Регламентның 2.10, 2.14, 2.15 пунктларында күрсәтелгән
очраклар килеп туганда ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре
арасыннан җаваплы эш башкаручыларны билгели.
Күчмә тикшерү үткәрелгәндә экспертлар, эксперт оешмалары
катнашында контрольлек чаралары үткәрергә кирәк булган очракта, ТР
Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе, җитәкче урынбасары үзләренә
карата тикшерү үткәрелә торган юридик зат, хосусый эшмәкәр белән
гражданлык-хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаган һәм тикшерелә
торган затларның аффилирлы затлары булып тормаган экспертлар, эксперт
оешмалары вәкилләрен җәлеп итә.
Башкару срогы – бу Регламентның 2.10, 2.14, 2.15 пунктларында
күрсәтелгән очраклар килеп чыкканнан соң бер эш көне эчендә.
Гамәл нәтиҗәсе: юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү
өчен билгеләнгән җаваплы эш башкаручылар, экспертлар, эксперт
оешмалары вәкилләре исемлеге.
ПЛАННАН ТЫШ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА ТР
ДӘҮЛӘТ АЛКОГОЛЬ ИНСПЕКЦИЯСЕ ҖИТӘКЧЕСЕ, ҖИТӘКЧЕ
УРЫНБАСАРЫ БОЕРЫГЫН ӘЗЕРЛӘҮ
5.54. Планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турында ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе җитәкчесе, җитәкче урынбасары боерыгын әзерләү, юридик
затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү өчен җаваплы эш башкаручылар
билгеләнгән көндә, бу Регламентның 5.15 пунктында билгеләнгән тәртиптә
һәм боерыкта күрсәтелергә тиешле мәгълүматларга карата таләпләрдән
чыгып хәл ителә.
5.55.Планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүгә нигез булып 2.14 пунктның
2 пунктчасында күрсәтелгән яки бу Регламентның 2.15 пунктындагы 2
пунктчасында күрсәтелгән нигез торса, җаваплы эш башкаручы:
– юридик затка, хосусый эшмәкәргә планнан тыш күчмә тикшерү
үткәрүне килештерү турында прокуратура органына гариза әзерли;
– аңа ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче

урынбасары) имзасын куйдырта;
– юридик зат, хосусый эшмәкәр эшчәнлеген хәл итү урыны буенча
прокуратура органына планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне килештерү
турында гариза, планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турында боерык
күчермәсе һәм аны үткәрүгә нигез булып хезмәт иткән мәгълүматлардан
торган документлар белән тапшыра яки почта аша заказлы хат белән
(тапшыру турында уведомление белән) җибәрә яисә көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ
рәвешендә җибәрә.
Юридик затларга һәм хосусый эшмәкәрләргә планнан тыш күчмә
тикшерүләр үткәрүне прокуратура органнарында килештерү тәртибе “Дәүләт
контрольлеген (күзәтчелек) һәм муниципаль контрольлекне хәл иткәндә
юридик затларның һәм хосусый эшмәкәрләрнең хокукларын яклау турында”
26.12.2008 ел, № 294-ФЗ Федераль Законны тормышка ашыру хакында”
27.03.2009 ел, № 93 Россия Федерациясе Генераль прокуроры боерыгы
нигезендә билгеләнгән.
Дәүләт контрольлеге (күзәтчелек) органнары тарафыннан юридик
затка, хосусый эшмәкәргә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне
прокуратура органы белән килештерү турында гаризаның типовой формасы
№141 Россия Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы белән расланган.
Планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүгә нигез булып гражданнар
тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә
мохиткә, дәүләт иминлегенә зыян китерү, шулай ук табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыгуы, мәҗбүри таләпләрне
бозуларны һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне
бозуларны ачыклау торса, мондый бозулар кылынган мизгелдә үк
кичекмәстән чаралар күрү зарурилыгына бәйле рәвештә, ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе, № 294-ФЗ Федераль Законның 10 статьясындагы 6 һәм 7
өлешләрендә күздә тотылган документларны 24 сәгать эчендә прокуратура
органнарына җибәрү юлы белән, контрольлек чараларын үткәрү турында
прокуратура органнарына кичекмәстән хәбәр итеп, планнан тыш күчмә
тикшерү үткәрүгә керешүгә хокуклы. Бу очракта прокурор яки аның
урынбасары тиешле документлар алынган көнне планнан тыш күчмә
тикшерү үткәрүне килештерү турында карар кабул итә.
Бу Регламентның 2.14 пунктындагы 4 пунктчасында күрсәтелгән нигез
буенча лицензатка карата планнан тыш күчмә тикшерү ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе тарафыннан, № 294-ФЗ Федераль Законның 10 статьясындагы
12 өлешендә билгеләнгән тәртиптә прокуратура органнарына кичекмәстән
хәбәр итеп, үткәрелергә мөмкин.
Башкару срогы: юридик затка, хосусый эшмәкәргә планнан тыш күчмә
тикшерү үткәрү турында боерык имзаланган көнне.
Гамәл нәтиҗәсе: юридик затка, хосусый эшмәкәргә тикшерү үткәрү
турында ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары)
кул куйган боерык, кирәк булганда, юридик затка, хосусый эшмәкәргә
планлы күчмә тикшерү үткәрүне килештерү турында прокуратура органына
тапшырылган (җибәрелгән) гариза (кушымтасы белән бергә).

ЮРИДИК ЗАТКА, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРГӘ ПЛАННАН ТЫШ
КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА УВЕДОМЛЕНИЕ ҖИТКЕРҮ
5.56. Җаваплы эш башкаручы, үткәрүгә нигезләре бу Регламентның
2.14 пунктындагы 2 пунктчасында, 2.15 пунктындагы 2 пунктчасында
күрсәтелгән планнан тыш күчмә тикшерүдән тыш, юридик затка, хосусый
эшмәкәргә теләсә кайсы ысул белән, шул исәптән көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланып юридик затның, хосусый
эшмәкәрнең электрон почта адресы (мондый адрес юридик затларның бердәм
дәүләт реестрында, хосусый эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрында
булганда яки элегрәк юридик зат, хосусый эшмәкәр тарафыннан ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясенә җибәрелгән булганда) аша җибәрелгән электрон
документ нигезендә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турында
уведомление җиткерә.
Башкару срогы: планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне башлаганчы
кимендә егерме дүрт сәгать кала.
Гамәл нәтиҗәсе: юридик затка, хосусый эшмәкәргә билгеләнгән срокта
уведомление җиткерү.
Юридик зат, хосусый эшмәкәр эшчәнлеге нәтиҗәсендә гражданнар
тормышына, сәламәтлегенә, дәүләт иминлегенә зыян китерелгәндә, шулай ук
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан яки
килеп чыгу ихтималы булган очракта, юридик затларга, хосусый
эшмәкәрләргә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрүне башлау турында алдан
уведомление җиткерү таләп ителми.
5.57. Лицензия контрольлеге кысаларында тикшерү үткәрү турында
юридик затка уведомление җиткерү бу Регламентның 5.43 пунктында
билгеләнгән тәртиптә хәл ителә.
ПЛАННАН ТЫШ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ ҮТКӘРҮ
5.58. Планнан тыш күчмә тикшерү бу Регламентның 5.17 пунктында
билгеләнгән таләпләрдән чыгып хәл ителә. Планнан тыш күчмә тикшерү
үткәрү бу Регламентның 5.30-5.33 пунктларында билгеләнгән тәртиптә хәл
ителә.
5.59. Планнан тыш тикшерү үткәрүгә нигез булып юридик зат, хосусый
эшмәкәр тарафыннан
ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка
чыгару турында күрсәтмәне үтәү срогы чыгу торган очракта, мондый
тикшерү предметы булып фәкать ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
тарафыннан бирелгән күрсәтмә генә торырга мөмкин.
ПЛАННАН ТЫШ КҮЧМӘ ТИКШЕРҮ АКТЫН ТӨЗҮ
5.60. Тикшерү актын төзү, үткәрелгән планнан тыш күчмә тикшерү
турында тикшерүләр учеты журналына язып кую бу Регламентның 5.34, 5.35
пунктлары нигезендә хәл ителә.
5.61. Планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү өчен аны прокуратура
органы белән килештерү таләп ителгән очракта җаваплы эш башкаручы

тикшерү үткәрүне килештерү турында карар кабул иткән прокуратура
органына тикшерү актын җибәрә.
Башкару срогы: тикшерү акты төзелгәннән соң биш эш көне эчендә.
5.62. Үзләренә карата тикшерү үткәрелгән юридик зат, хосусый
эшмәкәр тикшерү актында бәян ителгән фактлар, нәтиҗәләр, тәкъдимнәр
белән яки ачыкланган бозуларны юкка чыгару турында бирелгән күрсәтмә
белән риза булмаган очракта ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә бу
Регламентның 5.21 пунктында күрсәтелгән тәртиптә һәм срокта каршы
килүләрен тапшыруга хокуклы.
5.63.
Җаваплы
эш
башкаручы
административ
процедура
төгәлләнгәннән соң бу Регламентның 5.22 пункты нигезендә тикшерү
нәтиҗәләре турында тиешле мәгълүматларны урнаштыруны оештыра.
“АЧЫКЛАНГАН МӘҖБҮРИ ТАЛӘПЛӘРНЕ БОЗУЛАРНЫ ЮККА
ЧЫГАРУ
БУЕНЧА
ЧАРАЛАР
КҮРҮ”
АДМИНИСТРАТИВ
ПРОЦЕДУРАСЫ
5.64. Административ процедура башлауга нигез булып ачыкланган
мәҗбүри таләпләрне бозулар тора.
5.65. Тикшерү нәтиҗәләре буенча мәҗбүри таләпләрне бозулар
ачыкланган очракта, ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка
чыгару турында күрсәтмә (үзенә бирелгән зат тарафыннан мәҗбүри төстә
үтәлергә тиешле) бирелә.
Ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка чыгару турында
күрсәтмәне тикшерү үткәргән һәм мәҗбүри таләпләрне бозуларны ачыклаган
җаваплы эш башкаручы әзерли.
Күрсәтмәгә ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) яки ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе территориаль органы
начальнигы (начальнигы урынбасары) кул куя.
Күрсәтмә тикшерү актына кушымта булып тора, тикшерү акты белән
бергә рәсмиләштерелә һәм, тикшерү акты белән бергә, юридик зат
җитәкчесенә, башка вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, хосусый
эшмәкәргә, аның вәкаләтле вәкиленә тапшырыла (җибәрелә).
Күрсәтмә, бу Регламентка №1 кушымта нигезендә, билгеләнгән
формадагы бланкта рәсмиләштерелә.
5.66. Күрсәтмәдә күрсәтелә:
– күрсәтмә датасы һәм номеры;
– тикшерү объекты адресы;
– тикшерелә торган юридик зат яки аның вәкаләтле вәкиле атамасы,
хосусый эшмәкәр яки аның вәкаләтле вәкиленең (тикшерү үткәрүне карап
торган) фамилиясе, исеме, атасының исеме;
– тикшерү вакытында чыкланган бозуларга характеристика, шулай ук
ачыкланган бозуларны юкка чыгару сроклары (бозуларны юкка чыгаруның
максималь срогы ике айлык сроктан артмаска тиеш);
– тикшеренү үткәргән затның имзасы һәм фамилиясе, исеме, атасының
исеме;
– хосусый эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат

җитәкчесенең, башка вазыйфаи затының яки вәкаләтле вәкиленең имзасы
һәм фамилиясе, исеме, атасының исеме.
5.67. Күрсәтмә, аңлаешлы итеп, чистарту-төзәтүләрсез (төзәтүләр
булганда, башка төрле паста белән аңлатма бирелергә тиеш) компьютерда
җыела яки шариклы яисә капилляр каләм (кара, зәңгәр яки шәмәхә төстәге
паста белән) тутырыла.
Күрсәтмәдәге җөмләләр кыска, төгәл булырга тиеш, ике төрле аңлау
ихтималы калдырылмаска тиеш; бәян итү эзлекле һәм махсус белемнәргә ия
булмаган затлар өчен дә аңлаешлы булырга тиеш.
5.68. Күрсәтмәне билгеләнгән срокта үтәүгә контрольлек итүне
күрсәтмәдә күрсәтелгән ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең (территориаль
органы) вазыйфаи заты тәэмин итә.
Үзенә күрсәтмәне үтәүгә контрольле китү йөкләнгән вазыйфаи зат
күрсәтмәне үтәү срогы төгәлләнгәннән соң килүче көннән дә соңга
калмыйча, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең тиешле структур
подразделениесе начальнигына күрсәтмәне үтәү срогы чыгу турында хәбәр
итүгә һәм ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе (территориаль органы)
күрсәтмәсен үтәү предметына планнан тыш тикшерү оештыру һәм үткәрү
буенча тәкъдимнәр бирүгә бурычлы.
5.69. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең (территориаль органы)
вазыйфаи заты күрсәтмәне үтәүгә контрольлекне хәл кылу буенча үз
бурычларын үтәмәгән өчен закон нигезендә җавап бирә.
АДМИНИСТРАТИВ ХОКУК БОЗУЛАР ТУРЫНДА ЭШЛӘР БУЕНЧА
АДМИНИСТРАТИВ ТИКШЕРҮ ЧАРАЛАРЫН КУЛЛАНУ
5.70. Тикшерү барышында административ хокук бозу вакыйгасына
күрсәтердәй фактлар ачыкланган очракта административ хокук бозу турында
беркетмә төзүгә вәкаләтле вазыйфаи зат үз вәкаләтләре чикләрендә РФ КоАП
27 бүлегендә күздә тотылган тәртиптә административ хокук бозу турында
эшне тикшерүне тәэмин итү чараларын күрә.
5.71. Тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:
а) административ хокук бозу турында беркетмә төзүгә вәкаләтле
вазыйфаи зат тарафыннан, административ хокук бозуны кылу факты
ачыкланганнан соң кичекмәстән:
– административ хокук бозу турында эш кузгату һәм административ
хокук бозу турында эшне тикшерү кысаларында материалларны карап
тикшерү;
б) тиешле бүлек начальнигы күрсәтмәсе буенча ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары, территориаль орган
начальнигы):
–административ хокук бозу турында эшне тикшерү кысаларында
материалларны карап тикшерү турында мәсьәләне хәл кылу өчен тикшерү
материалларын тиешле ведомствога тапшыру хакында;
–алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензиянең гамәлдә булуын

туктатып тору һәм (яки) мондый лицензияне юкка чыгаруга җибәрү турында;
– алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензия бирүдән, яңадан
рәсмиләштерү яки гамәлдә булу срогын озайтудан баш тарту турында;
– закон бозуга юл куелмауның ачыклануы сәбәпле, тикшерүне төгәлләү
турында.
5.72.Тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи зат ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе мәгълүматлар базасының “Тикшерүләр” бүлегенә түбәндәге
мәгълүматларны кертә:
– үткәрелгән тикшерү турында (акт, күрсәтмә номеры, ачыкланган
бозулар һәм тикшерү барышында рәсмиләштерелгән башка документлар
турында мәгълүмат);
– административ хокук бозу турында эш кузгату һәм административ
хокук бозулар турында эшне тикшерү кысаларында материалларны карап
тикшерү йомгаклары буенча, шулай ук тикшерүләр материалларын тиешле
ведомстволарга җибәрү нәтиҗәләре буенча күрелгән чаралар турында.
Башкару срогы: карар чыгарылганнан соң яки тиешле мәгълүматлар
алынганнан соң бер эш көненнән дә соңга калмыйча.
Процедура нәтиҗәсе: ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе мәгълүматлар
базасының “Тикшерүләр” бүлегенә тиешенчә язып кую.
5.73. Күрсәтмә үтәүгә контрольлек йөкләнгән вазыйфаи зат ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе мәгълүматлар базасының “Тикшерүләр” бүлегенә
ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка чыгару турында
күрсәтмәне үтәү хакында язып куя.
Башкару срогы: күрсәтмәне үтәү турында мәгълүматлар алынганнан
соң бер эш көненнән дә соңга калмыйча.
Процедура нәтиҗәсе: ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе мәгълүматлар
базасының “Тикшерүләр” бүлегенә күрсәтмәне үтәү турында язып кую.
“ЮРИДИК ЗАТЛАР, ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘРЛӘР БЕЛӘН БЕРЛЕКТӘ
ЭШЛӘМИЧӘ
ГЕНӘ
КОНТРОЛЬЛЕК
ЧАРАЛАРЫН
ҮТКӘРҮ”
АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.74. Административ процедура үткәрүгә нигез булып юридик затлар,
хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә генә контрольлек чараларын
хәл итү срокларының җитүе яки ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә
гражданнардан мөрәҗәгатьләр яки гаризалар, шул исәптән хосусый
эшмәкәрләрдән, юридик затлардан мөрәҗәгатьләр яки гаризалар алыну,
дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан,
массакүләм мәгълүмат чараларыннан мәгълүматлар алыну тора.
5.75. Юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә
генә контрольлек чаралары № 171-ФЗ Федераль Закон нигезендә үзләренә
шундый бурыч йөкләнгән ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи
затлары тарафыннан юридик затның, хосусый эшмәкәрнең эшчәнлеге
турында ЕГАИСта, башка мәгълүмати системаларда урын алган
мәгълүматларны анализлау, алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап
сату күләме турында декларацияләрне анализлау юлы белән мәҗбүри

таләпләрнең үтәлешен күзәтү рәвешендә хәл ителә.
5.76. Юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә
генә контрольлек чаралары ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе
(җитәкче урынбасары) раслаган задание нигезендә хәл ителә. Заданиенең
типовой формасы ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан билгеләнә.
5.77. Заданиедә күрсәтелә:
а) үзләренә карата юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә
эшләмичә генә контрольлек чаралары хәл ителә торган юридик затлар,
хосусый эшмәкәрләр;
б) юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә генә
контрольлек чаралары атамасы;
в) юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә генә
контрольлек чаралары үткәрүгә җаваплы ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясенең вазыйфаи затларының фамилияләре, исемнәре, атасының
исемнәре, вазыйфалары;
г) юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә генә
контрольлек чараларын үткәрү срогы;
д) юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә генә
контрольлек чаралары нәтиҗәләрен рәсмиләштерү срогы.
5.78. Юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә
генә контрольлек чаралары нәтиҗәләре буенча әлеге чараларны үткәрүгә
җаваплы затлар заданиедә билгеләнгән срокта юридик затлар, хосусый
эшмәкәрләр белән берлектә эшләмичә генә контрольлек чараларын үткәрү
нәтиҗәләре турында ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе раслаган формада
хисап (ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе (җитәкче урынбасары)
тарафыннан раслана) әзерли.
6. ДӘҮЛӘТ ФУНКЦИЯСЕН БАШКАРУГА КОНТРОЛЬЛЕК ИТҮ
ТӘРТИБЕ ҺӘМ ФОРМАЛАРЫ
6.1. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи затларның хезмәт
бурычларын үтәвенә контрольлек итә, тикшерүләр үткәрү барышында
вазыйфаи затларның үз вәкаләтләрен тиешенчә үтәмәү очраклары учетын
алып бара, тиешле хезмәт тикшеренүләре үткәрә һәм Россия Федерациясе
законнары нигезендә мондый вазыйфаи затларга карата чаралар күрә.
6.2. Бу Регламентның үтәлешенә контрольлек итүне ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе җитәкчесе хәл итә.
6.3. Бу регламент нигезендә дәүләт функцияләрен башкару срокларын,
гамәлләрнең эзлеклелеген үтәүгә, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи
затларының карарлар кабул итүгә агымдагы контрольлекне ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе җитәкчесе урынбасары һәм вәкаләтле вазыйфаи
затлары хәл итә.
6.4. Дәүләт функциясен башкаруга агымдагы контрольлекне хәл
кылуга вәкаләтле ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вазыйфаи затлары
исемлеге һәм әлеге контрольлекне хәл кылу тәртибе һәм ешлыгы ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе
актлары
нигезендә
билгеләнә.
Агымдагы
контрольлекне хәл итүгә ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи

затларының вәкаләтләре ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең структур
подразделениеләре
турында
нигезләмәләрдә,
дәүләти
гражданлык
хезмәткәрләренең вазыйфаи регламентларында билгеләнә.
6.5. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
территориаль органнарының дәүләт функцияләрен башкаруының тулылыгы
һәм сыйфатына планлы һәм планнан тыш тикшерүләр үткәрә. Планлы
тикшерүләр елына 1 тапкыр, планнан тыш тикшерүләр – юридик затлардан,
хосусый эшмәкәрләрдән ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә шикаятьләр
алынган очракта уздырыла.
6.6. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи затларының Россия
Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән тәртиптә законсыз дип
танылган гамәлләре (гамәл кылмау) аркасында юридик затларга, хосусый
эшмәкәрләргә китерелгән зыян, гражданлык законнары нигезендә, Татарстан
Республикасы бюджеты средстволары хисабына, югалтылган (алынмый
калган) керемнән чыгып, капланырга тиеш.
6.7. Дәүләт функциясен башкаручы ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясенең вазыйфаи затлары административ процедураларны үтәү
сроклары һәм тәртибе үтәлешенә, кабул ителгән карарларның дөреслеге һәм
нигезле булуына, күрелә торган чараларның законлылыгына, аларны куллану
тәртибен үтәүгә һәм кулланыла торган чараларның кылынган бозуларга туры
килүенә, төбәк дәүләт контрольлеген хәл иткәндә юридик затларның һәм
хосусый эшмәкәрләрнең хокукларын үтәүгә җавап бирә.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи затларының дәүләт
функциясен башкару барышында кылынган гамәлләренә (гамәл кылмау),
кабул ителгән (тормышка ашырыла торган) карарларына җаваплылык,
Россия Федерациясе законы таләпләре нигезендә, аларның вазыйфаи
регламентларында билгеләнә.
6.8. Алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап сату, җәмәгать
туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә алкогольле продукцияне ваклап сату
өлкәсендә иҗтимагый контрольлек, үзләренең уставлары нигезендә,
иҗтимагый берләшмәләр һәм башка коммерциясез оешмалар тарафыннан,
шулай ук Россия Федерациясе Законы нигезендә гражданнар тарафыннан хәл
ителә.
Алкогольле һәм спиртлы продукцияне ваклап сату өлкәсендә, җәмәгать
туклануы хезмәтләре күрсәтелгәндә алкогольле продукцияне ваклап сату
өлкәсендә Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнарына, Россия
Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә
органнарына тапшырылган иҗтимагый контрольлек нәтиҗәләре Россия
Федерациясе законында билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри төстә карап
тикшерелергә тиеш.
7. ТР ДӘҮЛӘТ АЛКОГОЛЬ ИНСПЕКЦИЯСЕНЕҢ, ШУЛАЙ УК
АНЫҢ
ВАЗЫЙФАИ
ЗАТЛАРЫНЫҢ
КАРАРЛАРЫНА
ҺӘМ
ГАМӘЛЛӘРЕНӘ (ГАМӘЛ КЫЛМАУ) СУДКА КАДӘР (СУДТАН ТЫШ)
ШИКАЯТЬ БЕЛДЕРҮ ТӘРТИБЕ

7.1. Юридик затлар һәм хосусый эшмәкәрләр дәүләт функциясен хәл
итү барышында кылынган гамәлләргә (гамәл кылмау) һәм кабул ителгән
карарларга судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерүгә хокуклы. Судка
кадәр (судтан тыш) шикаять урын алган мөрәҗәгать язмача, электрон
документ рәвешендә рәсмиләштерелергә мөмкин.
Шикаять почта аша, “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрен кулланып, шул исәптән рәсми сайт, Татарстан Республикасы дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү порталы аша җибәрелергә, шулай ук
мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин.
7.2. Судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү предметы булып ТР
Дәүләт алкоголь инспекциясе вазыйфаи затларының дәүләт функциясен үтәү
барышында кабул иткән карарлары яки кылган гамәлләре (гамәл кылмау)
тора.
7.3. Судка кадәр (судтан тыш) шикаятьне карап тикшерүне туктатып
торуга һәм карап тикшерүдән баш тартуга нигезләр күздә тотылмаган.
7.4. Түбәндәге очракларда шикаятьтә күтәрелгән сорауга җавап
бирелми яки шикаять җавапсыз калдырыла:
– язмача шикаятьтә шикаятьне җибәргән мөрәҗәгать итүченең
фамилиясе, яки җавап җибәрелергә тиешле почта адресы күрсәтелмәсә
(шикаятьтә әзерләнелә, кылына торган яки кылынган хокукка каршы гамәл
турында, шулай ук аны әзерләүче, кылучы яки кылган зат турында
мәгълүматлар урын алган очракта шикаять тиешле компетенциядәге дәүләт
органына җибәрелергә тиеш);
– шикаятьтә вазыйфаи затка, шулай ук аның гаиләсе әгъзаларына
карата әдәпсез яки мыскыллау сүзләре, тормышы, сәламәтлеге һәм милкенә
янаулар урын алганда (мондый шикаять җибәргән мөрәҗәгать итүчегә үз
хокукын арттырып җибәрүе турында хәбәр ителергә мөмкин);
– язмача шикаятьне, почеркы начар булу сәбәпле, укып булмаганда
(мондый шикаять тиешле компетенциядәге дәүләт органына яки вазыйфаи
затка карап тикшерүгә җибәрелми, бу хакта шикаятьне теркәгәннән соң җиде
көн эчендә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә– фамилиясен һәм почта адресын
укып булганда);
– мөрәҗәгать итүченең язмача шикаятендә элек җибәрелгән
шикаятьләренә бәйле рәвештә инде берничә тапкыр язмача җаваплар
бирелеп, шул ук вакытта шикаятьтә яңа дәлилләр яки хәлләр китерелмәсә (ТР
Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе, ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
вазыйфаи заты яки ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең вәкаләтле заты, бу
шикаять һәм элек җибәрелгән шикаятьләр ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә
яки ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең шул бер үк вазыйфаи затына
җибәрелгән очракта, чираттагы шикаятьнең нигезсез булуы һәм мөрәҗәгать
итүче белән әлеге мәсьәлә буенча хат язышуны туктату турында карар кабул
итүгә хокуклы. Шикаятьне җибәргән мөрәҗәгать итүчегә әлеге карар
турында хәбәр җиткерелә);
– шикаятьтә күтәрелгән сорауга җавап бирү дәүләт сере яки федераль
закон нигезендә сакланыла торган башка төрле сердән торган
мәгълүматларны таратуга китергәндә (шикаятьне җибәргән мөрәҗәгать

итүчегә, әлеге мәгълүматларны таратырга ярамау сәбәпле, соравына җавап
бирү мөмкин булмау турында хәбәр ителә). Шикаятьтә күтәрелгән
сорауларга җавап биреп булмау сәбәбе соңыннан юкка чыгарылган очракта
мөрәҗәгать итүче шикаятьне янә ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә
җибәрүгә хокуклы.
Суд карарына ризасызлык белдерелгән шикаять, суд карарына шикаять
белдерү тәртибен аңлатып, теркәүгә алынганнан соң җиде көн эчендә
шикаятьне җибәргән мөрәҗәгать итүчегә юллана.
7.5. Судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү процедурасын
башлауга нигез булып ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенә мөрәҗәгать
итүчедән (вәкаләтле вәкиле) шәхсән яки почта аша, электрон документ
рәвешендә яисә “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) күрсәтүнең
бердәм порталы” дәүләт мәгълүмат системасы аша мөрәҗәгать (шикаять)
алыну тора.
7.6. Юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр шикаятьне нигезләү һәм
карап тикшерү өчен кирәкле мәгълүматлар һәм документлар алуга хокуклы.
Мондый мәгълүматлар һәм документлар алу өчен, юридик затлар, хосусый
эшмәкәрләр ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе исеменә язмача рәвештә яки
электрон рәвештә тиеше запрос җибәрергә тиеш. ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе
вазыйфаи
затлары
соралган
мәгълүматларны
һәм
документларны запрос теркәлгәннән соң 30 календарь көненнән дә артмаган
срокта тапшыруга бурычлы.
7.7. Мөрәҗәгать итүченең судка кадәр (судтан тыш) шикаяте тиешле
җитәкчегә тапшырыла.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе территориаль органының вәкаләтле
вазыйфаи заты гамәлләренә (гамәл кылмау) һәм карарларына шикаять ТР
Дәүләт алкоголь инспекциясенең территориаль органы начальнигы
тарафыннан карап тикшерелә.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең территориаль органы начальнигы
гамәлләренә (гамәл кылмау) һәм карарларына шикаятьләр ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе җитәкчесе урынбасары һәм ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясенең вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан карап тикшерелә.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе урынбасары гамәлләренә
(гамәл кылмау) һәм карарларына шикаятьләр ТР Дәүләт алкоголь
инспекциясе җитәкчесе тарафыннан карап тикшерелә.
ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе карарларына Татарстан
Республикасы
Президент
Аппаратында,
Татарстан
Республикасы
Министрлар Кабинеты Аппараты шикаять белдерелергә мөмкин.
7.8. ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан судка кадәр (судтан
тыш) шикаятьләр теркәлгәннән соң 30 календарь көненнән дә артыграк
булмаган вакыт эчендә карап тикшерелә.
7.9. Судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерүнең нәтиҗәләре булып
тора:
1) төбәк дәүләт контрольлеген хәл итү барышында кылынган
гамәлләргә (гамәл кылмау) һәм кабул ителгән карарларга судка кадәр
(судтан тыш) шикаятьне канәгатьләндерү, тәгаенләп әйткәндә:

хезмәт урынында тикшерү барышында вазыйфаи зат (вазыйфаи затлар)
тарафыннан хезмәт бурычларын тиешенчә үтәмәү факты ачыкланган
очракта, аларга карата Россия Федерациясе законы нигезендә чаралар күрү;
хокуклары һәм (яки) законлы мәнфәгатьләре санга сугылмаган юридик
затка Россия Федерациясе законын бозуда гаепләп вазыйфаи затларга карата
кабул ителгән чаралар турында мондый чаралар кабул ителгәннән соң ун көн
эчендә язмача рәвештә хәбәр итү;
2) төбәк дәүләт контрольлеген хәл итү барышында кылынган
гамәлләргә (гамәл кылмау) һәм кабул ителгән караларга судка кадәр (судтан
тыш) шикаятьне канәгатьләндермичә калдыру, мондый карарның нигезле
сәбәбен күрсәтеп, юридик затка язмача хәбәр итү юлы белән.

Регламентка
№1 кушымта

Дәүләт функциясен башкарганда ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
тарафыннан ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка
чыгару турында күрсәтмә формасы

Ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны юкка чыгару турында
КҮРСӘТМӘ

Бирелде:
_____________________________________________________________________________
_____
(үзенә күрсәтмә бирелгән зат атамасы: урнашу урыны атамасы (юридик зат алресы), хосусый эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, атасының
исеме, яшәү урыны адресы,

_____________________________________________________________________________
_____
дәүләт теркәвенә алу һәм теркәүгә алган орган турында мәгълүматлар)

_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
Билгеләнде: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(юридик яктан әһәмиятле фактларны билгеләү турында мәгълүматлар, санга сугылмаган гамәлдәге закон нормаларын күрсәтеп)

ачыкланган бозуларны юкка чыгару максатыннан чыгып, КҮРСӘТМӘ БИРӘМ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( күрсәтмә бирелгән конкерт гамәлләрнең асылын тасвирларга)

Күрсәтмәне үтәү срогы _____________________________________________________
Күрсәтмәне үтәү турында түбәндәге адрес буенча Татарстан Республикасы Дәүләт
алкоголь инспекциясенә
(_______________________территориальный
органы)
хәбәр
итәргә:
___________________________
_____________________________________________________________________________
_____

«____» _________20___ елга кадәр күрсәтмәне үтәү турында язмача рәвештә мәгълүмат
тапшырырга
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19.5 статьясындагы 22
өлеше нигезендә, этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм әйләнеше
өлкәсендә дәүләт контрольлеген (күзәтчелек) хәл итүче органның законлы күрсәтмәсен үтәмәү
вазыйваи затларга – алты меңнән унике мең сумга кадәр; юридик затларга – егерме меңнән кырык
мең сумга кадәр административ штраф салуга китерә.

Бу
күрсәтмәне
үтәүгә
йөкләргә:_______________________________________

конрольлек

итүне

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____
(вазыйфаи затның фамилиясе, инициаллары)

Күрсәтмәгә законда билгеләнгән тәртиптә шикаять белдерелергә мөмкин .

Территориаль орган җитөкчесе
(җитәкче урынбасары),
яки Начальнигы,
( начальника урынбасары)
____________________
________________________
(имзасы0

(фамилиясе, инициаллары)

МУ

Күрсәтмәне алды
«______»
___________
_________________________________

200___ел
(имза)

__________________
(хосусый эшмәкәрнең фамилиясе, инициаллары,
юридик зат вәкиленең вазыйфасы)

Күрсәтмәне үтәү турында билге: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Регламентка

№2

кушымта

Административ хокук бозу турында беркетмә формасы
Этил спирты һәм алкогольле продукция җитештерүне, әйләнештә йөртнеү һәм сыйфатын дәүләт
контролендә тотуны тәэмин итү һәм кулланучы хокукларын яклау буенча Татасртан Республикасы
Дәүләт инспекциясе

административ хокук бозу турында
БЕРКЕТМӘ № _________
__________________________
“____”__________20_ел
(беркетмәне төзү урыны)

_____________________________________________________________________________
_____
(беркетмәне тутырган вазыйфаи затның вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)

карата бу беркетмәне тутырды:
_____________________________________________________________________________
_____
(үзенә карата административ хокук бозу турында эш карала торган зат яки аның законлы вәкиле;

_____________________________________________________________________________
_____
юридик затның законлы вәкиле күз алдында)

_____________________________________________________________________________
_____
(физик зат турында мәгълүматлар: Ф.И.О., эш урыны, били торган вазыйфасы, эш бирүченең урнашу урыны адресы, туу датасы һәм
урыны,)

_____________________________________________________________________________
_____
гражданлыгы, яшәү урыны адресы, мөлкәти хәле, хезмәт хакы күләме, иждивениесендәгеләрнең булуы һ.б., шәхесен раслаучы
документы;

_____________________________________________________________________________
_____
яки юридик зат турында мәгълүматлар: атамасы, урнашу урыны адресы, банк реквизитлары, ИНН, телефоны)

_____________________________________________________________________________
_____
әлеге зат тарафыннан түбәндәгедән гыйбарәт булган хокук бозу турында:
_____________________________________________________________________________
_____
(административ хокук бозу вакыйгасын тасвирларга, хокук бозуны кылу (ачыклау) вакытын; елын, аен, числосын ,

_____________________________________________________________________________
_____
сәгатен һәм минутын; хокук бозуны кылу урынын (адресын),

_____________________________________________________________________________
_____
бозылган норманы һәм конкрет документны (федераль закон, кагыйдәләр, ГОСТ һ.б. күрсәтеп)

_____________________________________________________________________________
_____
яки күрсәтмә номерын һәм датасын күрсәтеп (билгеләнгән срокта үтәлмәгән күрсәтмә рәвешендә бирелгән гамәлне тсвирлап)

_____________________________________________________________________________
_____
Әлеге
хокук
бозу
өчен
административ
КоАП_____статьясындагы____ өлеше нигезендә.

җаваплылык

күздә

тотылган

Зыян күрүчеләр турында мәгълүматлар (булган очракта) ______________________
_____________________________________________________________________________
_____
(фамилияләре, адреслары)

________________________
__________________________
(үзенә карата административ хокук бозу турында
эш алып барыла торган затның яки аның законлы
вәкиленең имзасы

(фамилиясе, инициаллары)

________________________
__________________________
(яклаучы имзасы)

(фамилиясе, инициаллары)

________________________
__________________________
(вазыйфаи зат имзасы)

(фамилиясе, инициаллары)

Үзенә карата Административ хокук бозу турында эш алып барыла торган затка беркетмә
төзелгәндә, Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 25.1. статьясы
нигезендә эшнең барлык материаллары белән танышуга, аңлатмалар бирүгә, дәлилләр китерүгә,
үтенечнамәләр һәм кире кагулар белдерүгә, яклаучысының юридик ярдәменнән файдалануга хокуклы
булуы, шулай ук югарыда телгә алып үтелгән Кодекс нигезендә башка процессуаль хокукларга ия булуы
аңлатылды.
Шулай ук әлеге затка административ хокук бозу турында эшнең, взыйфаи затка яки юридик затка
эшне карап тикшерү вакыты һәм урыны турында тиешенчә хәбәр ителгән һәм заттан эшне карап тикшерүне
кичектерү турында үтенечнамә алынмаган яисә мондый үтенечнамә канәгатьләндерелмичә калган очракта,
вазыйфаи заттан, законлы вәкиленнән яки юридик затның яклаучысыннан башка гына карап тикшерелергә
мөмкин булуы аңлатылды.
Моннан тыш үзенә карата административ хокук бозу турында эш алып барыла торган затка Россия
Федерациясе Конституциясенең 51 статьясы нигезендә үзенә, үзенең иренә (хатыны) һәм башка якын
туганнарына каршы мәгълүматлар бирүгә бурычлы булмавы аңлатылды.

________________________
__________________________
(имзасы)

(фамилиясе, инициаллары )

Зыян күрүчегә Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 25.2
статьясы нигезендә административ хокук бозу турында барлык материаллар белән танышуга, аңлатмалар
бирүгә, дәлилләр китерүгә, үтенечнамәләр һәм кире кагулар белдерүгә, вәкиленең юридик ярәменнән
файдалануга, әлеге эш буенча карарга шикаять белдерүгә, шулай ук югарыда телгә алып үтелгән Кодекс
нигезендә башка процессуаль хокуклардан файдалануга хокуклы булуы аңлатылды.

Зыян
_______________________

күрүченең

имзасы_________________
(фамилиясе,

инициаллары)

Данные
защитнике:________________________________________________________________

о

(фамилиясе, исеме,атасының исеме,

_____________________________________________________________________________
_____
эш урыны, ордеры яки ышанычнамәсе мәгълүматлары, шәхесен раслаучы документ сериясе, номеры, документның кем тарафыннан
һәм кайчан бирелүе)

_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
Вәкиле
турында
мәгълүматлар:_____________________________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме,

_____________________________________________________________________________
_____
эш урыны, ордеры яки ышанычнамәсе мәгълүматлары, шәхесен раслаучы документ сериясе, номеры, документның кем тарафыннан
һәм кайчан бирелүе)

_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
Яклаучыга һәм вәкленә Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының
25.5 статьясы нигезендә административ хокук бозулар турында барлык эш материаллары белән танышуга,
дәлилләр китерүгә, үтенечнамәләр һәм кире кагулар белдерүгә, эшне карап тикшерүдә катнашуга, эше карап

тикшерүне тәэмин итү чараларын куллануга, эш буенча карарга шикаять белдерүгә хокулы булуы, шулай ук
югарыда телгә алып үтелгән Кодекс нигезендә башка процессуаль хокуклардан файдалануга хокуклы булуы
аңлатылды.
Защитнику и представителю разъяснено, что в соответствии со ст. Кодекса Российской Федерации
об административных

Яклаучы
________________________

имзасы____________________
(фамилиясе,

инициаллары)

Вәкиле имзасы_________________

_______________________
(фамилиясе,

инициаллары)

Хокук бозу факты дилилләнде: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
________________________
__________________________
(үзенә карата административ хокук бозу турынд
а эш алып барыла торган затның яки законлы вәкиленең имзасы
(фамилиясе, инициаллары)

________________________
__________________________
(яклаучының имзасы)

(фамилиясе, инициаллары)

________________________
__________________________
(вазыйфаи затның имзасы)

(фамилиясе инициаллары)

Үзенә карата административ хокук бозу турында эш алып барыла торган затның яки аның
законлы
вәкиленең
гаризалары
һәм
үтенечнамәләре______________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата, имза)

Үзенә карата административ хокук бозу турында эш алып барыла торган затның яки аның
законлы
вәкиленең
беркетмә
буенча
искәртүләре________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата, имза)

Яклаучының
гаризалары
һәм
үтенечнамәләре
___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата, имза)

Зыян
күрүченең
гаризалары
һәм
үтенечнамәләре
________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата, имза

Вәкиленең
гаризалары
һәм
үтенечнамәләре
____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата, имза)

Эшне
хәл
итү
өчен
кирәкле
башка
мәгълүматлар
________________________________________
_____________________________________________________________________________
Административ хокук бозу турында беркетмә һәм эш материаллары белән таныштым
__________________________
_____________________________________

(дата, имза)

(фамилиясе һәминициаллары)

Бу беркетмәдә күрсәтелгән мәгълүматлар минем сөйләгәннәр буенча дөрес язылган, бу
беркетмәнең
күчермәсен
алдым:
____________________________________________________
(үзенә карата административ хокук бозу турында эш кузгатылган затның яки аның законлы вәкиленең
имзасы)

В случае Үзенә карата административ хокук бозу турында эш кузгатылган зат яки аның
законлы вәкиле беркетмәгә кул куюдан баш тартса, бу хакта язып куела
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Шаһитлар
турында
мәгълүматлар
(Ф.И.О.,
адресы,
телефоны):
1._____________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
Шаһитлар имзалары: 1.__________________________
2. __________________________
Бу беркетмәгә кушып бирелә:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(тикшерү материаллары, законлы вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документ күчермәсе, лицензия күчермәсе (булганда) һ.б.)

________________________
_________________________
(үзенә карата административ хокук бозу
турында эш кузгатылган затның яки аның законлы вәкиленең имзасы

(фамилиясе, инициаллары)

________________________
__________________________
(яклаучы имзасы)

(фамилиясе, инициаллары)

________________________
__________________________
(вазыйфаи зат имзасы)

(фамилиясе, инициаллары)

Үзенә карата административ хокук бозу турында эш кузгатылган затның яки аның
законлы вәкиленең аңлатмалары.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
(дата, имза)

Беркетмә төзегән вазыйфаи затның имзасы ____________________________________

Бу беркетмә административ хокук бозу турында эш материаллары белән бергә ____ КоАП
_______ ____________________________________________________________________
(статьясын күрсәтергә)

карап тикшерүгә җибәрелә.
_______________________________

_______________________________
(имза)
(вазыйфаи затның вазыйфасы, инициаллары,
фамилиясе)

Регламентка №3 кушымта

ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан дәүләт функциясен
башкаруның блок-схемасы
Планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планын булдыру

Планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигезнең килеп
чыгуы

Планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планын
прокуратура органнары белән килештерү

Планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планын сайтка
урнаштыру

Тикшерү үткәрү турында боерык әзерләү

планлы тикшерү үткәрү турында

Тикшерү үткәрү турында
уведомление җибәрү

планнан тыш тикшерү үткәрү турында

Закон нигезендә билгеләнгән
очракларда Тикшерү үткәрү
турында уведомление җибәрү

Килештерү

Тикшерү үткәрү

Локументар тикшерү үткәрү

Тикшерү үткәрүне килештерү
турында гариза

Күчмә тикшерү үткәрү

Килештерүдән
баш тарту

Тикшерү үткәрелми

Тикшерү нәтиҗәләрен рәсмиләштерү

ТР Дәүләт алкоголь инспекциясе
вәкаләтләре кысаларында закон бозу

Тикшерү акты

Закон бозулар ачыкланган очракта –
күрсәтмә

Регламентка №4 кушымта

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең № 724-р боерыгы нигезендә ТР Дәүләт
алкоголь инспекциясе тарафыннан соратып алына торган документлар
яки мәгълүматлар исемлеге
Үзенә запрос җибәрелүче орган
1
Федераль салым хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсе
Федераль салым хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсе
Федераль салым хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсе
Федераль салым хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсе
Федераль дәүләт теркәве, кадастр һәм
картография хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсе
Федераль казначылык хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсе
“Роспотребнадзор”ның Татарстан
Республикасы буенча идарәсе

Сорала торган документлар яки мәгълүматлар
2
юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан
мәгълүматлар
хосусый эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт
реестрыннан мәгълүматлар
кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары
реестрыннан мәгълүматлар
контроль-касса техникасын теркәүгә алу
турында мәгълүматлар
күчемсез милекнең бердәм дәүләт
реестрыннан мәгълүматлар
дәүләт пошлинасын түләү турында
мәгълүматлар
җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүнең
башлануы турында уведомлениеләр
реестрыннан мәгълүматлар

