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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Тиешле эшчәнлек 

тармакларында дәүләт тикшерүен 

(күзәтчелеген), муниципаль тикшерүне 

гамәлгә ашыру турында һәм әлеге 

тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турында докладлар әзерләү хакында»     

2011 ел, 13 август, 676 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Тиешле эшчәнлек 

тармакларында дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген), муниципаль тикшерүне гамәлгә 

ашыру турында һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турында 

докладлар әзерләү хакында» 2011 ел, 13 август, 676 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 22 ноябрь, 911 нче; 2015 ел,          

2 февраль, 50 нче; 2016 ел, 29 март, 177 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

преамбулада татарча текстта «2010 ел, 5 апрель» сүзләренең язылышы 

үзгәрешсез кала; 

4 нче пунктта: 

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тиешле эшчәнлек тармакларында дәүләт 

тикшерүен (күзәтчелеген), муниципаль тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы һәм 

әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы докладларны әзерләү 

кагыйдәләрен раслау хакында» 2010 ел, 5 апрель, 215 нче карары нигезендә бу карар 

белән расланган форма буенча төбәк дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы, 
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җирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары 

арасында вәкаләтләрне бүлү турындагы Татарстан Республикасы законнары 

нигезендә җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен тормышка ашырганда Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан башкарыла 

торган тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) 

нәтиҗәлелеге турындагы (алга таба – төбәк дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) 

гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турындагы докладлар), федераль дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру 

турындагы һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы 

докладларны әзерләргә;»; 

җиденче абзацта «федераль дәүләт хакимияте органнары билгеләгән 

вакытларда» сүзләрен «хисап елыннан соң килүче елның 20 февраленә кадәр, 

«Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасы (алга таба – «Идарә» 

дәүләт автоматлаштырылган системасы) ярдәмендә электрон төрдә» сүзләренә 

алыштырырга; 

тугызынчы абзацта «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасы (алга таба – «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган системасы)» сүзләрен 

«Идарә» дәүләт автоматлаштырылган системасы» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта татарча текстта «көненнән алып» сүзләре үзгәрешсез кала, 

«муниципаль районнар (шәһәр округлары)» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

муниципаль районнары (шәһәр округлары)» сүзләренә алыштырырга, «муниципаль 

тикшерүне гамәлгә ашыру» сүзләреннән соң «, шулай ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре 

җирле үзидарә органнарына бирелгән төбәк дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) һәм 

әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы» сүзләрен өстәргә; 

6 нчы пунктта: 

икенче абзацта татарча текстта «көненнән алып» сүзләренең язылышы 

үзгәрешсез кала, «алдан» сүзен төшереп калдырырга, «доклад» сүзе алдына  

«, шулай ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына бирелгән төбәк 

дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турындагы» сүзләрен өстәргә; 

өченче абзацта татарча текстта «көненнән алып» сүзләренең язылышы 

үзгәрешсез кала; 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 15 мартына кадәр, җыелма 

докладлар әзерләүне гамәлгә ашырырга, Татарстан Республикасы икътисад 

министры тарафыннан кул куелган җыелма докладларны «Идарә» дәүләт 

автоматлаштырылган системасы ярдәмендә электрон төрдә урнаштырырга»; 

10 нчы һәм 11 нче пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10. Тиешле эшчәнлек тармакларында муниципаль тикшерүне, җирле үзидарә 

органнарына тапшырылган Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру өлешендә тиешле эшчәнлек тармакларында төбәк дәүләт тикшерүен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы җирле үзидарә 

органнарына түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тиешле эшчәнлек тармакларында дәүләт 

тикшерүен (күзәтчелеген), муниципаль тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы һәм 



3 
 

әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы докладларны әзерләү 

кагыйдәләрен раслау хакында» 2010 ел, 5 апрель, 215 нче карары нигезендә 

федераль статистика күзәтүе формасы буенча муниципаль тикшерүне гамәлгә 

ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең нәтиҗәлелеге турындагы, шулай ук 

гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына бирелгән төбәк дәүләт 

тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турындагы докладларны һәм статистика белешмәләрен әзерләүне оештыруны; 

докладларны әзерләгәндә, бу карар белән расланган төбәк дәүләт тикшерүен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) 

нәтиҗәлелеге турындагы доклад формасына таянып эш итүне; 

ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 5 февраленә кадәр, гомумиләштерү 

өчен докладларны бу карарның 11 нче пункты нигезендә муниципаль тикшерүне 

гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең нәтиҗәлелеге турындагы, шулай 

ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына бирелгән төбәк дәүләт 

тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турындагы докладларны гомумиләштерүгә һәм статистика белешмәләре җыюга 

вәкаләтле Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) 

җирле үзидарә органына җибәрүне; 

хисап ярты еллыгыннан соң килүче айның 5 есенә кадәр һәм ел саен, хисап 

елыннан соң килүче елның 10 гыйнварына кадәр, федераль статистика күзәтүе 

формасы буенча статистика белешмәләрен бу карарның 11 нче пункты нигезендә 

муниципаль тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең 

нәтиҗәлелеге турындагы, шулай ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә 

органнарына бирелгән төбәк дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең 

(күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы докладларны гомумиләштерүгә һәм 

статистика белешмәләрен җыюга вәкаләтле Татарстан Республикасы муниципаль 

районының (шәһәр округының) җирле үзидарә органына җибәрүне. 

11. Татарстан Республикасының муниципаль районнары (шәһәр округлары) 

башлыкларына түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 

тиешле эшчәнлек тармакларында муниципаль тикшерүне, җирле үзидарә 

органнарына тапшырылган Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру өлешендә тиешле эшчәнлек тармакларында төбәк дәүләт тикшерүен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органнары исемлеген 

раслауны; 

бу карарның 10 нчы пунктында күрсәтелгән муниципаль тикшерүне гамәлгә 

ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең нәтиҗәлелеге турындагы, шулай ук 

гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына бирелгән төбәк дәүләт 

тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турындагы докладларны гомумиләштерүгә һәм статистика белешмәләрен җыюга 

вәкаләтле җирле үзидарә органын билгеләүне; 

ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 1 февраленә кадәр, муниципаль 

тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең нәтиҗәлелеге 

турындагы, шулай ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына 

бирелгән төбәк дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең 
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(күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы докладлар проектларын Татарстан 

Республикасының Юстиция министрлыгына килештерүгә җибәрүне; 

ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 15 февраленә кадәр, Татарстан 

Республикасының Юстиция министрлыгы белән килештерелгән муниципаль 

тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең нәтиҗәлелеге 

турындагы, шулай ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына 

бирелгән төбәк дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең 

(күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы докладлар проектларын Татарстан 

Республикасының Икътисад министрлыгына килештерүгә җибәрүне; 

ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 15 мартына кадәр: 

Татарстан Республикасының Юстиция министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасының Икътисад министрлыгы белән килештерелгән һәм Татарстан 

Республикасының муниципаль районнары (шәһәр округлары) башлыклары 

тарафыннан кул куелган муниципаль тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы һәм 

әлеге тикшерүнең нәтиҗәлелеге турындагы, шулай ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре 

җирле үзидарә органнарына бирелгән төбәк дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) һәм 

әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы докладларны «Идарә» 

дәүләт автоматлаштырылган системасы ярдәмендә электрон төрдә урнаштыруны; 

үз рәсми интернет-сайтларында муниципаль тикшерүне (күзәтчелекне) 

гамәлгә ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең нәтиҗәлелеге турындагы, шулай 

ук гамәлгә ашыру вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына бирелгән төбәк дәүләт 

тикшерүе (күзәтчелеге) һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге 

турындагы докладларда бирелгән белешмәләрне (Россия Федерациясе законнары 

нигезендә таратуы чикләнгән яисә тыелган белешмәләрдән тыш) урнаштыруны; 

хисап ярты еллыгыннан соң килүче айның 15 енә кадәр, һәм ел саен, хисап 

елыннан соң килүче елның 15 гыйнварына кадәр статистика белешмәләрен «Идарә» 

дәүләт автоматлаштырылган системасы ярдәмендә электрон төрдә урнаштыруны;»; 

әлеге карар белән расланган төбәк дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашыру турындагы һәм әлеге тикшерүнең (күзәтчелекнең) нәтиҗәлелеге турындагы 

доклад формасында: 

I бүлектә: 

«дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) органы һәм аның вазыйфаи затлары 

эшчәнлеген җайга сала торган, шулай ук» сүзләрен төшереп калдырырга; 

II бүлекнең 2 – 5 нче пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2. Дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) төре тасвирламасы  

3. Дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) төрен оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен 

җайга сала торган норматив хокук актлары исемнәре һәм реквизитлары 

4. Дәүләт тикшерүенең (күзәтчелегенең) тиешле төрен гамәлгә ашырганда 

дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге) органының дәүләт тикшерүенең 

(күзәтчелегенең), муниципаль тикшерүнең башка органнары белән үзара 

хезмәттәшлеге, мондый үзара хезмәттәшлек итү тәртибе һәм формалары 

турында мәгълүмат 
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5. Дәүләт хакимияте органнары карамагындагы оешмалар тарафыннан дәүләт 

тикшерүен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча аерым функцияләрне үтәү 

турында мәгълүматлар (аларның исемнәрен, оештыру-хокук формасын, 

әлеге оешмалар бу функцияләрне башкару өчен нигез булып торган 

норматив хокук актларын күрсәтеп)»; 

 

IV бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 4 – 7 нче пунктлар өстәргә: 

 

«4. Дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) оештырганда һәм гамәлгә ашырганда 

риск-юнәлеш бирү алымын куллану турында мәгълүматлар 

5. Мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау буенча (мәҗбүри 

таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтүләр бирүне кертеп) чаралар 

үткәрү турында мәгълүматлар 

6. Дәүләт тикшерүе (күзәтчелеге), муниципаль тикшерү органнарының юридик 

затлар һәм шәхси эшмәкәрләр белән үзара хезмәттәшлеген таләп итми 

торган тикшерү чараларын үткәрү турында мәгълүматлар 

7. Хисап чорында кече эшмәкәрлек субъектларына карата үткәрелгән 

тикшерүләр саны турында мәгълүматлар». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


