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«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының Электр 

энергетикасы һәм җылылык белән тәэмин итү турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләргә 

(тарифларга) кертелә торган инвестиция ресурсларыннан файдалану өлешендә 

дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга караган дәүләт функциясен 

үтәү буенча административ регламентын раслау турында» 2016 елның 14 

ноябрендәге 311 номерлы Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты боерыгына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының (алга таба – 

Дәүләт комитеты) норматив хокукый актын законнарга туры китерү максатларында 

боерык бирәм:  

1. «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының Электр 

энергетикасы һәм җылылык белән тәэмин итү турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләргә 

(тарифларга) кертелә торган инвестиция ресурсларыннан файдалану өлешендә 

дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга караган дәүләт функциясен үтәү буенча 

административ регламентын раслау турында» 2016 елның 14 ноябрендәге 311 

номерлы Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты боерыгына 

(алга таба – боерык) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

боерыкның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының Электр 

энергетикасы һәм җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт тарафыннан җайга 
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салына торган бәяләргә (тарифларга) кертелә торган инвестиция ресурсларыннан 

файдалану өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләр (тарифлар) 

өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга караган дәүләт 

функциясен  үтәү буенча административ регламентын раслау турында» 

боерыкның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының Электр 

энергетикасы һәм җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт тарафыннан җайга 

салына торган бәяләргә (тарифларга) кертелә торган инвестиция ресурсларыннан 

файдалану өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләр (тарифлар) 

өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга караган дәүләт 

функциясен  үтәү буенча административ регламентын расларга.»; 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2016 елның 

14 ноябрендәге 311 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитетының Электр энергетикасы һәм җылылык белән 

тәэмин итү турында Россия Федерациясе законнары нигезендә дәүләт тарафыннан 

җайга салына торган бәяләргә (тарифларга) кертелә торган инвестиция 

ресурсларыннан файдалануга төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашыруга караган дәүләт функциясен үтәү буенча административ регламентында 

(алга таба – Регламент): 

Регламентның исемендә һәм регламентка 3 – 5 нче кушымталарының сан 

белән билгеләнгән баш исемнәрендә «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының Электр энергетикасы һәм җылылык белән тәэмин итү турында 

Россия Федерациясе законнары нигезендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган 

бәяләргә (тарифларга) кертелә торган инвестиция ресурсларыннан файдалануга 

төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга караган дәүләт 

функцияләрен үтәү буенча административ регламенты»  сүзләрен, тиешле килешкә 

куеп, «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының Электр 

энергетикасы һәм җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт тарафыннан җайга 

салына торган бәяләргә (тарифларга) кертелә торган инвестиция ресурсларыннан 

файдалану өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләр (тарифлар) 
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өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга караган дәүләт 

функциясен үтәү буенча административ регламенты» сүзләренә алмаштырырга; 

1.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.1. Әлеге Регламент электр энергетикасы һәм җылылык белән тәэмин итү 

өлкәсендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләргә (тарифларга) кертелә 

торган инвестиция ресурсларыннан файдалану өлешендә дәүләт тарафыннан җайга 

салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

гамәлгә ашыруга караган дәүләт функциясен үтәгәндә Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитетының (алга таба – Дәүләт комитеты) 

административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 

эзлеклелеген билгели. 

Дәүләт функциясенең атамасы: «Электр энергетикасында һәм җылылык белән 

тәэмин итүдә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләргә (тарифларга) 

кертелә торган инвестиция ресурсларыннан файдалану өлешендә дәүләт 

тарафыннан җайга салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген)  гамәлгә ашыру – дәүләт функциясе, төбәк дәүләт 

контроле (күзәтчелеге).»;  

1.2 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.2. Дәүләт функциясен гамәлгә ашыручы – Дәүләт комитеты.»; 

1.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3. Дәүләт функциясе Дәүләт комитеты тарафыннан түбәндәгеләр нигезендә 

гамәлгә ашырыла:  

Россия Федерациясе Граждан кодексы (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 1994, № 32, ст.3301, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 2002, № 1, ст.1, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып); 

«Табигый монополияләр турында» 1995 елның 17 августындагы 147-ФЗ 

номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 1995, № 34, 

ст. 3426, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
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«Электр энергетикасы турында» 2003 елның 26 мартындагы 35-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 35-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 

законнары җыелмасы, 2003, № 13, ст. 1177, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 

елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 294-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2008, № 52, 

ст. 6249, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Җылылык белән тәэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ 

номерлы Федераль закон (алга таба – 190-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, № 31, ст. 4159, кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып); 

«Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 

турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 59-

ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2006, № 

19, ст. 2060, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы 

Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2011, № 30, ст. 4571, 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт тарафыннан җайга салына торган 

бәяләр (тарифлар) өлкәсендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) турында, шулай ук 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм 

кайберләренең үз көчләрен югалтуларын тану хакында» 2013 елның 27 июнендәге 

543 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2013, № 27, ст. 

3602, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергетикасы субъектларының 

инвестиция программалары турында» 2009 елның 1 декабрендәге 977 номерлы 

карары (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2009, № 49, ст. 5978, кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергетикасында җайга салына 

торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя кую турында» 2011 елның 29 декабрендәге 

1178 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2012, № 4, ст. 

504, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә бәя 

кую турында» 2012 елның 22 октябрендәге  1075 номерлы карары (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 29.10.2012, № 44, ст. 6022, кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрнең бердәм реестрын булдыру 

һәм алып бару кагыйдәләре турында» 2015 елның 28 апрелендәге 415 номерлы 

карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 415 номерлы карары) (Россия Федерациясе 

законнары җыелмасы, 2015, № 19, ст. 2825, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Юридик затларга һәм индивидуаль 

эшкуарларга план буенча тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан әзерләү 

кагыйдәләрен раслау турында» 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары  

(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, № 28, ст. 3706, кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Мәҗбүри таләпләрне бозуның ярамавы 

турында искәртүне төзү һәм юллау, мондый искәртүгә юридик зат, индивидуаль 

эшкуар тарафыннан ризасызлыклар белдерү һәм аларны карау, мондый искәртүне 

үтәү турында хәбәр итү кагыйдәләрен раслау хакында» 2017 елның 10 февралендәге 

166 номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 2017 елның 10 февралендәге 166 

номерлы карары) (Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы , 

(www.pravo.gov.ru), 2017, 14 февраль, бастыру номеры 0001201702140002); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  Документларга һәм (яки) мәгълүматка ия 

башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары яисә дәүләт органнары яки 

җирле үзидарә органнары буйсынуындагы оешмалар тарафыннан тикшерүләр 

оештырылганда һәм үткәрелгәндә, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, 

муниципаль контроль органнары  ведомствоара мәгълүмат алмашу эшчәнлеге 
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кысаларында соратып ала торган документлар һәм (яки) мәгълүмат исемлеген 

раслау турында 2016 елның 19 апрелендәге 724-р номерлы күрсәтмәсе (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 2006, № 18, ст. 2647, кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгының «Җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә җайга салына торган 

эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыручы оешмаларның инвестиция программаларының 

(электр энергетикасы турында Россия Федерациясе законнары нигезендә раслана 

торган мондый программалардан тыш) үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыру 

тәртибен раслау турында» 2014 елның 7 ноябрендәге 689/пр номерлы боерыгы 

(Федераль башкарма хакимият органнары норматив актлары бюллетене, 06.07.2015, 

№ 27); 

Тарифлар буенча федераль хезмәтнең «Мәгълүмат ачу стандартларының 

үтәлешен системалы рәвештә күзәтү һәм аңа анализ ясау турында хисапның һәм 

электр энергетикасы өлкәсендә һәм җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт 

тарафыннан җайга салына торган бәяләргә (тарифларга) керә торган инвестиция 

ресурсларыннан файдалануны системалы рәвештә күзәтү һәм аңа анализ ясау 

турында хисапның формаларын раслау турында» 2014 елның 20 февралендәге 201-э 

номерлы боерыгы (алга таба - Россия ТбФХнең 2014 елның 20 февралендәге 201-э 

номерлы боерыгы (Российская газета, 2014, 4 июнь); 

Тарифлар буенча федераль хезмәтнең «Электр энергетикасы өлкәсендә һәм 

җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган 

бәяләргә (тарифларга) керә торган инвестиция ресурсларыннан файдалану турында 

хисап формасын раслау турында» 2014 елның 20 февралендәге 202-э номерлы 

боерыгы (алга таба - Россия ТбФХнең 2014 елның 20 февралендәге 202-э номерлы 

боерыгы (Российская газета, 2014, 26 март); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 

һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль закон 

нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы 
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боерыгы (алга таба - Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 

апрелендәге 141 номерлы боерыгы) (Российская газета, 2009, 14 май, кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2010 елның 15 

июнендәге 468 номерлы карары 

(«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карарлары һәм күрсәтмәләре, 

республиканың башкарма хакимият органнары норматив актлары» журналы, 2010, 

№ 29, ст. 1195, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Дәүләт тарафыннан 

җайга салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында» 2017 елның 5 

августындагы 555 номерлы карары (Татарстан Республикасы законнар җыелмасы,  

2017, № 60, ст. 2211).»; 

1.6 пунктта: 

өченче абзацта «юридик затларның, индивидуаль эшкуарларның 

документларын карау буенча, күрсәтелгән затлар куллана торган .... өйрәнеп 

тикшерү буенча» сүзләрен «юридик затның, индивидуаль эшкуарның 

документларын һәм аларның эшчәнлеге турында башка мәгълүматны карау буенча, 

күрсәтелгән затлар куллана торган .... карап тикшерү буенча» сүзләренә 

алмаштырырга; 

бишенче абзацта «юридик затларга һәм индивидуаль эшкуарларга тикшерүләр 

оештырып һәм аларны үткәреп» сүзләрен «юридик затларга һәм индивидуаль 

эшкуарларга тикшерүләр оештырып һәм аларны үткәреп, мәҗбүри таләпләрнең 

бозылуын профилактикалау буенча чаралар оештырып һәм үткәреп» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1.7 пунктта: 

1.7.1 пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«- тикшерү үткәрелә торган юридик зат, индивидуаль эшкуар белән граждан-

хокук һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә булмаган һәм тикшерелә торган затларның 
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йогынты ясый алырлык затлары булып тормаган экспертларны һәм экспертиза 

оешмаларын тикшерү үткәрүгә җәлеп итү.»; 

1.7.2 пунктчаның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«- Дәүләт комитеты рәисенең (рәисе урынбасарының) тикшерү билгеләнүгә 

ярашлы рәвештә тикшерү үткәрү турында боерыгы нигезендә тикшерү үткәрү;»; 

1.7.3 пунктчаның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«- СССР һәм РСФСР башкарма хакимияте органнарының норматив хокукый 

актларында билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен, шулай ук кулланылышының 

мәҗбүрилеге  Россия Федерациясе законнарында каралмаган норматив 

документларның таләпләре үтәлешен тикшерү;»; 

1.9 пунктта: 

1.9.1 пунктчаның икенче абзацында «(әлеге Регламентка 2 нче кушымтада 

каралган форма буенча), электр энергетикасында/җылылык белән тәэмин итүдә 

дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләргә (тарифларга) керә торган 

инвестиция ресурсларыннан файдалануны системалы рәвештә күзәтеп тору һәм 

анализ ясау турында хисапның өлге формасы .... 201-э номерлы боерыгы белән 

расланган» сүзләрен «Россия ТбФХнең 2014 елның 20 февралендәге 201-э номерлы 

боерыгы белән расланган форма буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

1.9.2 пунктчада: 

икенче абзацта «әлеге Регламентка 1 нче кушымтада каралган форма буенча,  

тикшерү үткәрү турында актның өлге формасы 141 номерлы боерык белән 

расланган» сүзләрен «тикшерү актының өлге формасы Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән 

расланган» сүзләренә алмаштырырга; 

алтынчы абзацта «141 номерлы боерык» сүзләрен «Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы» сүзләренә 

алмаштырырга; 

җиденче абзацта «415 номерлы карар» сүзләрен «РФ Хөкүмәтенең 415 

номерлы карары» сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче бүлектә: 
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2.1.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.1.5. Дәүләт функциясен үтәү тәртибе турында мәгълүмат төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар тарафыннан 

түбәндәгечә бирелә: 

- турыдан-туры шәхси кабул итү кысаларында; 

- язма рәвештә (почта аша алынганда, әлеге Регламентның2.1.2 пунктында 

күрсәтелгән реквизитлар буенча); 

- электрон почта чаралары аша. 

Телдән мөрәҗәгатькә җавап мөрәҗәгать иткәннән соң ук бирелә, язма 

мөрәҗәгатькә һәм (яки) электрон почта аша алынган мөрәҗәгатькә җавап әлеге 

мөрәҗәгать Дәүләт комитетында теркәлгән көннән башлап календарь көннәрдә 

исәпләнә торган утыз көнлек срокта, нисбәтле рәвештә, күрсәтелгән почта адресына 

яки электрон адреска юллана. 

Кызыксынулы затларга мәгълүмат бирелүгә карата куелган төп таләпләргә 

түбәндәгеләр керә: бирелә торган мәгълүматның дөреслеге, мәгълүматны бәян 

итүдәге төгәллек, бирелә торган мәгълүматның тулылыгы, мәгълүмат алуның 

уңайлы һәм ачык булуы, мәгълүматның тиз арада бирелүе. 

Дәүләт комитетының тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затлары белән 

инвалидларның тоткарлыксыз очраша алуы, шул исәптән объектларга 

каршылыкларсыз керү һәм аннан чыгу, шулай ук объектта йөрү  мөмкинлеге тәэмин 

ителә. 

Төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи 

затлар, кирәк булганда, инвалидларның һәм сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләре 

чикле затларның яшәү урынына бара алалар яки видеоэлемтә ярдәмендә, интернет 

аша ерактан торып элемтәгә чыга алалар. 

Дәүләт комитетының http://kt.tatarstan.ru/ рәсми сайтына, мәгълүмат 

стендларына дәүләт функцияләрен үтәү мәсьәләләре буенча түбәндәге мәгълүмат 

урнаштырыла: 

1) урнашу урыны, элемтәгә керү өчен телефоннар, «Интернет» челтәрендәге 

рәсми сайтлар, электрон почта адреслары турында белешмәләр; 
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2) дәүләт функциясен үтәү тәртибенә кагылышлы Россия Федерациясе 

законнарының һәм Татарстан Республикасы законнарының төп нигезләмәләре 

турында мәгълүмат; 

3) кушымталары белән әлеге Административ регламентның тексты; 

4) дәүләт функциясен үтәү барышы турында мәгълүмат; 

5) юридик затларга һәм индивидуаль эшкуарларга план буенча тикшерүләр 

үткәрүнең еллык планы (алга таба - еллык План);  

6) тикшерү  үткәргәндә юридик затның, индивидуаль эшкуарның хокуклары 

бозылуга китергән Дәүләт комитеты вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять бирү тәртибе. 

7) төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) үткәргәндә үтәлеше бәяләнә торган 

мәҗбүри таләпләрне билгеләгән норматив хокукый актларның яки аларның аерым 

өлешләренең исемлеге, шулай ук тиешле норматив хокукый актларның текстлары; 

8) төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру тәҗрибәсен даими 

госмумиләштерү (кимендә елга бер тапкыр) буенча белешмәләр, шул исәптән 

мәҗбүри таләпләр бозылуның юридик затлар күрергә тиешле чараларга кагылышлы 

тәкъдимнәр күрсәтелгән  иң еш була торган очраклары. 

Мәгълүмат такталары, төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) үтәү тәртибе 

турында күренә торган, текст рәвешендә бирелгән мәгълүмат Дәүләт комитетына 

төп керү урыны һәм гражданнар мөрәҗәгатьләрен кабул итү бүлеге аша керү урыны 

янындагы, кызыксынган затлар, шул исәптән инвалидлар һәм сәламәтлек ягыннан 

мөмкинлекләре чикле затлар керә алган урыннардагы стендларга урнаштырыла.»; 

2.3.3 пунктны төшереп калдырырга; 

2.4.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.4.5. Юридик затларга һәм индивидуаль эшкуарларга план буенча тикшерү 

үткәрүне еллык Планга кертү өчен түбәндәгедән бер ел үтү нигез була: 

1) юридик затны, индивидуаль эшкуарны дәүләт теркәвенә алудан; 

2) юридик затка, индивидуаль эшкуарга план буенча соңгы тикшерү үткәрү 

төгәлләнгәннән. 

2018 елның 31 декабреннән башлап «Россия Федерациясендә кече һәм урта 
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эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы 

Федераль законның 4 статьясы нигезләмәләренә ярашлы рәвештә кече эшкуарлык 

субъектларына кертелгән юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга  план буенча 

тикшерүләр үткәрелми.  Әлеге абзацта күрсәтелгән затларга карата элек 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы нигезендә 

билгеләнгән тупас хокук бозу башкарылган өчен административ җәза яки 

дисквалификация рәвешендә административ җәза билгеләнү турында законлы 

көченә кергән карар чыгарылган булса һәм нәтиҗәдә мондый хөкем чыгарылган йә 

мондый карар кабул ителгән тикшерү төгәлләнү датасыннан өч елдан кимрәк вакыт 

үткән булса, Дәүләт комитеты план буенча тикшерүләр үткәрүнең еллык Планын 

төзегәндә план буенча тикшерүләр үткәрүнең еллык Планына әлеге Регламентның 

2.4.5 пунктында каралган нигезләр буенча мондый затларга карата тикшерүне кертү 

турында карар кабул итәргә хокуклы.»; 

2.4.6 пунктны төшереп калдырырга; 

2.4.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.4.7. Юридик затларга һәм индивидуаль эшкуарларга планнан тыш тикшерү 

үткәрү өчен түбәндәгеләр нигез була: 

1) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы тарафыннан бирелгән Россия 

Федерациясе законнары таләпләрен ачыкланган бозуларны бетерү турында 

күрсәтмәнең юридик зат, индивидуаль эшкуар тарафыннан үтәлү срогы бетү; 

2) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнарына Россия Федерациясе 

законнарында билгеләнгән таләпләрнең юридик зат,  индивидуаль эшкуар 

тарафыннан бозылуы турында гражданнардан, шул исәптән индивидуаль 

эшкуарлардан, юридик затлардан мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар керү, дәүләт 

хакимияте органнарыннан (дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары вазыйфаи 

затларыннан), җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан 

мәгълүмат алыну;  

3) Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте 

йөкләмәсе буенча йә прокуратура органнарына кергән материаллар һәм 

мөрәҗәгатьләр буенча законнар үтәлешенә күзәтчелек кысаларында планнан тыш 
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тикшерү үткәрү турында прокурор таләбенә нигезләнеп чыгарылган планнан тыш 

тикшерү үткәрү турында Дәүләт комитеты рәисе (рәисе урынбасары) боерыгы 

булу.»; 

2.4.9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.4.9. Дәүләт комитетына мөрәҗәгать иткән затны билгеләргә мөмкинлек 

бирми торган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, шулай ук әлеге Регламентның 2.4.7 

пунктчасында күрсәтелгән фактлар турында белешмәләрне үз эченә алмаган 

мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез була 

алмыйлар. Гариза бирүче электрон документлар рәвешендә юлган мөрәҗәгатьләр 

һәм гаризалар гариза юллаучы тарафыннан бары тик бердәм идентификация һәм 

аутентификация системасында гариза бирүченең мәҗбүри авторизациясе каралган 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре чараларын кулланып җибәрелгән очракта 

гына планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез була ала.»; 

түбәндәге эчтәлекле 2.4.10 пункт өстәргә: 

«2.4.10. Планнан тыш тикшерү, әгәр ул башланганнан соң аның 

оештырылуына сәбәп булган мөрәҗәгатьнең яки гаризаның аноним булуы 

ачыкланса йә мөрәҗәгатьтә яки гаризада бәян ителгән белешмәләрнең алдан ук 

дөрес булмавы билгеләнсә, Дәүләт комитеты рәисе, рәисе урынбасары карары белән 

туктатыла.»; 

2.7 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Россия Федерациясе законнарын бозуда гаепле вазыйфаи затларга карата 

күрелгән чаралар турында Дәүләт комитеты хокуклары һәм (яки) мәнфәгатьләре 

бозылган юридик затка, индивидуаль эшкуарга мондый чаралар күрелгән көннән 

алып ун көн эчендә язма рәвештә хәбәр итәргә тиеш.»; 

3 нче бүлектә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.1. Юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга карата куела торган, 

үтәлеше Дәүләт комитеты тарафыннан тикшерелеп тора торган мәҗбүри таләпләр 

исемлеге, мәҗбүри таләпләр куела торган эшчәнлек төрләре, таләпләр төрләре, 

мәҗбүри таләпләр билгели торган норматив хокукый актлар күрсәтелеп, 1 нче 
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таблицада китерелгән.»; 

түбәндәге эчтәлекле 3.2 - 3.4 пунктлар өстәргә: 

«3.2. Юридик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар тарафыннан мәҗбүри 

таләпләрнең бозылуын кисәтү, мәҗбүри таләпләрне бозуга китерә торган 

сәбәпләрне, факторларны һәм шартларны бетерү максатларында Дәүләт комитеты, 

ел саен үзе раслый торган дәүләт тарафыннан бәяләрне (тарифларны) җайга салу 

өлкәсендә мәҗбүри таләпләрнең бозылуын профилактикалау программасына 

ярашлы рәвештә, мәҗбүри таләпләрнең бозылуын профилактикалау чараларын 

гамәлгә ашыра.  

3.3. Дәүләт комитетына кергән мөрәҗәгатьләрдә һәм гаризаларда (авторының 

кем булуы билгеләнмәгән мөрәҗәгатьләрдән һәм гаризалардан тыш), дәүләт 

хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат 

чараларыннан алынган мәгълүматта мәҗбүри таләпләрне бозарга уйлау турында 

яки андый бозуларның билгеләре булу турында белешмәләр булган очракта, әгәр 

юридик зат, индивидуаль эшкуар элек тиешле таләпләрне бозган өчен 

җаваплылыкка тартылмаган булса, Дәүләт комитеты юридик затка, индивидуаль 

эшкуарга мәҗбүри таләпләрне бозуның ярамавы турында искәрмә чыгара һәм  

юридик затка, индивидуаль эшкуарга мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен тәэмин итү 

буенча чаралар күрергә һәм бу хакта мондый искәрмәдә билгеләнгән срокта Дәүләт 

комитетына хәбәр итәргә тәкъдим итә. 

3.4. Мәҗбүри таләпләрне бозуның ярамавы турында искәрмәне төзү һәм 

юллау, юридик зат, индивидуаль эшкуар тарафыннан мондый искәрмәгә 

ризасызлык белдерү һәм аның Дәүләт комитеты тарафыннан каралуы, юридик 

затның, индивидуаль эшкуарның мондый искәрмәне үтәве турында хәбәр итүе  РФ 

Хөкүмәтенең 2017 елның 10 февралендәге 166 номерлы карары нигезендә гамәлгә 

ашырыла.»; 

4 бүлекнең 2 нче таблицасында: 

1.6 пунктчаның «Документ формасын билгели торган норматив хокукый акт» 

баганасында «Росстатның 2015 елның 24 ноябрендәге 563 номерлы боерыгы» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 
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1.7 пунктчаның «Тикшерү үткәрү өчен тапшырыла торган документ» 

баганасында «РФ Федераль салым хезмәте инспекциясе тамгасы белән» 

сүзләреннән соң «(йә балансны электрон рәвештә кабул итеп алу турында 

документ)» сүзләрен өстәргә; 

5 нче бүлектә: 

5.1 бүлекчәсендә: 

5.1.3 пунктының икенче абзацына «төзелә» сүзеннән соң «(әлеге Регламентка 

7 нче кушымтада каралган форма буенча)» сүзләрен өстәргә; 

5.1.6 пунктның өченче абзацында «әлеге Регламентка 2 нче кушымтада 

каралган форма буенча» сүзләрен «Россия ТбФХнең 2014 елныө 20 февралендәге 

201-э номерлы боерыгы белән расланган форма буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

5.2 бүлекчәсендә: 

5.2.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2.3. Юридик затларны, индивидуаль эшкуарларны тикшерү Дәүләт 

комитеты рәисенең (рәисе урынбасарының) тикшерү үткәрү турындагы боерыгана 

нигезләнеп үткәрелә.  

Җаваплы башкаручы: 

- юридик затларның, индивидуаль эшкуарларның документларына план 

буенча тикшерү  үткәрү турында боерык проектын әзерли (Россия Икътисадый 

үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән 

расланган форма буенча); 

- боерык проектын Дәүләт комитеты рәисенә (рәисе урынбасарына) имза 

куярга җибәрә. 

Башкару срогы: тикшерүне үткәрү башланганчы җиде эш көненнән дә соңга 

калмыйча. 

Гамәл нәтиҗәсе: Дәүләт комитеты рәисе (рәисе урынбасары) имзалаган  

юридик затларның, индивидуаль эшкуарларның документларына план буенча 

тикшерү  үткәрү турында боерык.»; 

5.2.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2.4. Җаваплы башкаручы документларга план буенча тикшерү  үткәрү 
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турында юридик затка, индивидуаль эшкуарга, тапшырылуы турында хәбәр ителә 

торган заказлы почта хаты белән һәм (яки) ныгытылган квалификацияле электрон 

имза белән имзаланган һәм юридик затның, индивидуаль эшкуарның электрон 

почта адресына, әгәр мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, 

индивидуаль эшкуарларның бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән булса, йә 

элегрәк Дәүләт комитетына юридик зат, индивидуаль эшкуар тарафыннан 

тапшырылган булса, электрон документ ярдәмендә яки башка мөмкин булган ысул 

белән хәбәр итә. 

Дәүләт комитетының вазыйфаи затлары документларга план буенча 

тикшерүне үткәрә башлаганчы юридик затның җитәкчесенә, башка вазыйфаи 

затына яки вәкаләтле вәкиленә, ндивидуаль эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә 294-

ФЗ номерлы Федераль законның 26.1 статьясы нигезләмәләренең эчтәлеген аңлата. 

Документларга план буенча тикшерү үткәрелә торган юридик затны, индивидуаль 

эшкуарны 294-ФЗ номерлы Федераль законның 26.1 статьясындагы 1 өлешендә 

күрсәтелгән затларга кертүне раслый торган документлар документларга план 

буенча тикшерү үткәрелгәндә Дәүләт комитеты вазыйфаи затларына тапшырылган 

очракта һәм  294-ФЗ номерлы Федераль законның 26.1 статьясындагы 2 өлешендә 

каралган нигезләр булмаганда, документларга план буенча тикшерү үткәрү 

туктатыла, бу хакта тиешле акт төзелә. 

Үзен җайга салучы оешманың әгъзасы булып торучы юридик затка, 

индивидуаль эшкуарга тикшерү үткәрелгән очракта җаваплы башкаручы шулай ук 

үзен җайга салучы оешмага, документларга план буенча тикшерү үткәргәндә аның 

вәкиленең катнаша алуын тәэмин итү максатларында, хәбәрнамә юллый. 

Башкару срогы: тикшерүне үткәрү башланганчы өч эш көненнән дә соңга 

калмыйча. 

Гамәл нәтиҗәсе: документларга план буенча тикшерү үткәрү турында 

боерыкның юридик затка, индивидуаль эшкуарга юлланган күчермәсе һәм үзен 

җайга салучы оешмага (тикшерү үзен җайга салучы оешма әгъзасына карата 

үткәрелгән очракта) юлланган хәбәрнамә.»; 

5.2.5 пунктның икенче абзацында «, Россия Федерациясе Хөкүмәте билгели 
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торган тәртиптә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

5.2.6 пунктның унынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әгәр тапшырылган аңлатмаларны һәм элек тапшырылган документларның 

дөреслеген раслый торган документларны караганнан соң йә аңлатмалар 

булмаганда Дәүләт комитеты мәҗбүри таләпләрнең бозылуы билгеләрен тапса, 

Дәүләт комитетының вазыйфаи затлары урынга барып тикшерү үткәрергә хокуклы, 

аны үткәргән вакытта юридик заттан, индивидуаль эшкуардан документларга 

тикшерү үткәрү барышында алар тарафыннан тапшырылган документларны һәм 

(яки) мәгълүматны тапшыруларын таләп итү тыела. Бу очракта документларны 

тикшерү нәтиҗәсе «Юридик затка, индивидуаль эшкуарга план буенча тикшерүне 

урынга барып үткәрү» административ процедурасын үти башлау өчен нигезләүгә 

тәңгәл булачак.»; 

5.2.7 пунктның беренче абзацында «әлеге Регламентка 1 нче кушымтада 

каралган форма буенча» сүзләрен «Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 

елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән расланган форма буенча» 

сүзләренә алмаштырырга; 

5.2.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2.8. Административ процедура төгәлләнгәннән соң, җаваплы башкаручы, 

документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең нәтиҗәсен теркәп кую 

максатыннан чыгып,  Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле 

мәгълүматны Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштыру турында хезмәт 

язмасын юллый. 

Дәүләт комитетының вәкаләтле вазыйфаи заты тиешле мәгълүматны Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 415 номерлы карары нигезендә тикшерүләрнең  бердәм 

реестрына кертә. 

Башкару срогы: мәгълүматны Дәүләт комитеты сайтына урнаштыру - тикшерү 

акты имзаланган көннән соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча; 

тикшерүләрнең бердәм реестрына мәгълүмат кертү - билгеләнгән срокларда. 

Гамәл нәтиҗәсе: документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең 

нәтиҗәләре турында Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштырылган һәм 
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тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелгән мәгълүмат.»; 

5.3 бүлекчәсендә: 

түбәндәге эчтәлекле  5.3.3.1 пункт өстәргә: 

«5.3.3.1.  Индивидуаль эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат 

җитәкчесенең яки башка вазыйфаи затының урында булмавы аркасында йә юридик 

зат, индивидуальэшкуар тарафыннан чынбарлыкта эшчәнлекнең гамәлгә 

ашырылмавына бәйле рәвештә, йә индивидуаль эшкуарның, аның вәкаләтле 

вәкиленең, юридик зат җитәкчесенең яки башка вазыйфаи затының тикшерүне 

үткәрүнең мөмкин булмавына китергән башка гамәленә (гамәл башкармавына) 

бәйле рәвештә план буенча урынга барып тикшерү үткәреп булмаса, Дәүләт 

комитетының вазыйфаи заты, тикшерү үткәрүнең мөмкин булмавы сәбәпләрен 

күрсәтеп, тиешле тикшерүне үткәрүнең мөмкин булмавы турында акт төзи.  Бу 

очракта Дәүләт комитеты тиешле тикшерүне үткәрүнең мөмкин булмавы турында 

акт төзегән көннән алып өч ай эчендә мондый юридик затларга, индивидуаль 

эшкуарларга карата  план буенча урынга барып тикшерү үткәрү турында карар 

кабул итәргә хокуклы, бу вакытта план буенча тикшерү план буенча тикшерүләрнең 

еллык планына кертелми һәм аның хакында юридик затка, индивидуаль эшкуарга 

алдан хәбәр ителми.»; 

5.3.4 пунктта: 

беренче абзацта «әлеге Регламентка 1 нче кушымтада каралган форма буенча» 

сүзләрен «Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 

141 номерлы боерыгы белән расланган форма буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

5.3.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

5.3.6. Административ процедура төгәлләнгәннән соң, җаваплы башкаручы, 

документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең нәтиҗәсен теркәп кую 

максатыннан чыгып,  Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле 

мәгълүматны Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштыру турында хезмәт 

язмасын юллый. 

Дәүләт комитетының вәкаләтле вазыйфаи заты тиешле мәгълүматны Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 415 номерлы карары нигезендә тикшерүләрнең  бердәм 
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реестрына кертә. 

Башкару срогы: мәгълүматны Дәүләт комитеты сайтына урнаштыру - тикшерү 

акты имзаланган көннән соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча; 

тикшерүләрнең бердәм реестрына мәгълүмат кертү - билгеләнгән срокларда. 

Гамәл нәтиҗәсе: документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең 

нәтиҗәләре турында Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштырылган һәм 

тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелгән мәгълүмат.»; 

5.4 бүлекчәсендә: 

5.4.1 пунктында «2.4.6, 2.4.7 пунктларында» сүзләрен «2.4.7 пунктында» 

сүзләренә алмаштырырга; 

5.4.5 пунктында: 

икенче абзацта «, Россия Федерациясе Хөкүмәте билгели торган тәртиптә» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

5.4.7 пунктта: 

беренче абзацта «әлеге Регламентка 1 нче кушымтада каралган форма буенча» 

сүзләрен «Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 

141 номерлы боерыгы белән расланган форма буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

5.4.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.4.8. Административ процедура төгәлләнгәннән соң, җаваплы башкаручы, 

документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең нәтиҗәсен теркәп кую 

максатыннан чыгып,  Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле 

мәгълүматны Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштыру турында хезмәт 

язмасын юллый. 

Дәүләт комитетының вәкаләтле вазыйфаи заты тиешле мәгълүматны Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 415 номерлы карары нигезендә тикшерүләрнең  бердәм 

реестрына кертә. 

Башкару срогы: мәгълүматны Дәүләт комитеты сайтына урнаштыру - тикшерү 

акты имзаланган көннән соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча; 

тикшерүләрнең бердәм реестрына мәгълүмат кертү - билгеләнгән срокларда. 

Гамәл нәтиҗәсе: документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең 
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нәтиҗәләре турында Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштырылган һәм 

тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелгән мәгълүмат.»; 

5.5 бүлекчәсендә: 

5.5.1 пунктында «2.4.6, 2.4.7 пунктларында» сүзләрен «2.4.7 пунктында» 

сүзләренә алмаштырырга; 

5.5.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.5.4. Җаваплы башкаручы, үткәрү нигезләре әлеге Регламентның 2.4.7 

пунктындагы 2 пунктчасында күрсәтелгән планнан тыш урынга барып тикшерүдән 

тыш, планнан тыш урынга барып тикшерү үткәрү  турында юридик затка, 

индивидуаль эшкуарга теләсә нинди мөмкин булган ысул белән, шул исәптән 

ныгытылган квалификацияле электрон имза белән имзаланган һәм юридик затның, 

индивидуаль эшкуарның электрон почта адресына, әгәр мондый адрес юридик 

затларның бердәм дәүләт реестрында, индивидуаль эшкуарларның бердәм дәүләт 

реестрында күрсәтелгән булса, йә элегрәк Дәүләт комитетына юридик зат, 

индивидуаль эшкуар тарафыннан тапшырылган булса, электрон документ 

ярдәмендә яки башка мөмкин булган ысул белән хәбәр итә. 

Башкару срогы: тикшерүне үткәрү башланганчы кимендә егерме дүрт сәгать 

кала. 

Гамәл нәтиҗәсе: планнан тыш урынга барып тикшерү турында юридик затка, 

индивидуаль эшкуарга юлланган хәбәрнамә.»; 

5.5.5 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Индивидуаль эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат 

җитәкчесенең яки башка вазыйфаи затының урында булмавы аркасында йә юридик 

зат, индивидуаль эшкуар тарафыннан чынбарлыкта эшчәнлекнең гамәлгә 

ашырылмавына бәйле рәвештә, йә индивидуаль эшкуарның, аның вәкаләтле 

вәкиленең, юридик зат җитәкчесенең яки башка вазыйфаи затының тикшерүне 

үткәрүнең мөмкин булмавына китергән башка гамәленә (гамәл башкармавына) 

бәйле рәвештә планнан тыш урынга барып тикшерү үткәреп булмаса, Дәүләт 

комитетының вазыйфаи заты, тикшерү үткәрүнең мөмкин булмавы сәбәпләрен 

күрсәтеп, тиешле тикшерүне үткәрүнең мөмкин булмавы турында акт төзи.  Бу 
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очракта Дәүләт комитеты тиешле тикшерүне үткәрүнең мөмкин булмавы турында 

акт төзегән көннән алып өч ай эчендә мондый юридик затларга, индивидуаль 

эшкуарларга карата  планнан тыш урынга барып тикшерү үткәрү турында карар 

кабул итәргә хокуклы, бу вакытта планнан тыш тикшерү хакында юридик затка, 

индивидуаль эшкуарга алдан хәбәр ителми.»; 

5.5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.5.8. Административ процедура төгәлләнгәннән соң, җаваплы башкаручы, 

документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең нәтиҗәсен теркәп кую 

максатыннан чыгып,  Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле 

мәгълүматны Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштыру турында хезмәт 

язмасын юллый. 

Дәүләт комитетының вәкаләтле вазыйфаи заты тиешле мәгълүматны Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 415 номерлы карары нигезендә тикшерүләрнең  бердәм 

реестрына кертә. 

Башкару срогы: мәгълүматны Дәүләт комитеты сайтына урнаштыру - тикшерү 

акты имзаланган көннән соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча; 

тикшерүләрнең бердәм реестрына мәгълүмат кертү - билгеләнгән срокларда. 

Гамәл нәтиҗәсе: документларга план буенча үткәрелгән тикшерүнең 

нәтиҗәләре турында Дәүләт комитетының рәсми сайтына урнаштырылган һәм 

тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелгән мәгълүмат.»; 

Регламентка 1 нче кушымтаны төшереп калдырырга; 

Регламентка 2 нче кушымтаны төшереп калдырырга; 

Регламентка 6 нчы кушымтаны төшереп калдырырга; 

Регламентка түбәндәге эчтәлекле 7 нче кушымта өстәргә: 

 

 

«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының Электр энергетикасы 

һәм җылылык белән тәэмин итү турында 

Россия Федерациясе законнары нигезендә 

дәүләт тарафыннан җайга салына торган 

бәяләргә (тарифларга) кертелә торган 

инвестиция ресурсларыннан файдалану 

өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салына 
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торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашыруга караган дәүләт функциясен үтәү 

буенча административ регламентына 

7 нче кушымта 

 

Раслыйм 

Рәис урынбасары 

_________________________ 

(ФИАи, имза) 

«___» _____________, 20__ел 

 

 

_______ елга Инвестиция ресурсларыннан файдалануны системалы рәвештә күзәтеп 

тору һәм анализ ясау максатларында инвестиция программаларын гамәлгә ашыручы 

юридик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар исемлеге 

- 

 

 

т/б 

№  
Муниципаль район Оешма исеме 

Инвестиция программасын 

раслау турында норматив 

документ исеме 

Гамәлгә 

ашыру чоры 

     

     
 

Бүлек башлыгы:_____________________________ «_____» __________, 20____ел 
(ФИАи, имза)». 

 

2. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә 

керә. 

3. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

Рәис             М.Р.Зарипов 


