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1. Әлеге тәртип 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» Федераль 

законы (алга таба - сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Закон) 

нигезендә Зәй муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу план-графигын 

формалаштыру, раслау һәм алып бару кагыйдәләрен билгели. 

 2. Сатып алуларның план-графиклары 10 эш көне дәвамында түбәндәге 

заказчылар тарафыннан раслана: 

А) Зәй муниципаль берәмлеге исеменнән гамәлдә булган муниципаль 

заказчылар (алга таба-муниципаль заказчылар) - тиешле муниципаль заказчыга 

Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә йөкләмәләрне кабул итүгә 

һәм (яисә) үтәүгә хокук күләмен җиткергән көннән алып; 

б) Зәй муниципаль районының бюджет учреждениеләре тарафыннан 

оештырылган, сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 

15 статьясындагы 2 һәм 6 өлешләренә ярашлы рәвештә гамәлгә ашырыла 

торган сатып алулардан тыш, - финанс-хуҗалык эшчәнлеге планнарын 

расланганнан соң; 

б(1)) сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 2 (1) 

һәм 6 өлешләре нигезендә гамәлгә ашырыла торган сатып алулардан тыш, 

Россия Федерациясе субъектларына(муниципаль берәмлекләргә) милек хокукы 

булган муниципаль унитар предприятиеләр тарафыннан унитар 

предприятиенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планы (программасы) 

расланганнан соң, сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

Законның 15 статьясындагы 2 (1) һәм 6 өлешләренә ярашлы рәвештә гамәлгә 

ашырыла торган сатып алулардан тыш; 

сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 2 (1) һәм 6 

өлешләре нигезендә гамәлгә ашырыла торган сатып алулардан тыш, Россия 

Федерациясе субъектларына(муниципаль берәмлекләргә) милек хокукы булган 

муниципаль унитар предприятиеләр тарафыннан унитар предприятиенең 

финанс-хуҗалык эшчәнлеге планы (программасы) расланганнан соң, сатып 

алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 15 статьясындагы 2 

(1) һәм 6 өлешләренә ярашлы рәвештә гамәлгә ашырыла торган сатып 

алулардан тыш; 

в) сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 15 

статьясындагы 4 өлешендә каралган очракта, Зәй муниципаль берәмлеге 



тарафыннан оештырылган муниципаль автономияле учреждениеләр 

тарафыннан, - дәүләт (муниципаль) милкендәге капиталь төзелеш 

объектларына яисә дәүләт (муниципаль) милкенә күчемсез мөлкәт объектларын 

сатып алуга капитал салуларны гамәлгә ашыруга субсидияләр бирү турында 

килешүләр төзелгәннән соң (алга таба - субсидияләр). Шул ук вакытта сатып 

алу план-графигына бары тик субсидияләр хисабына гамәлгә ашыру 

планлаштырыла торган сатып алулар гына кертелә; 

г) аларның мөлкәте Россия Федерациясе субъектларына милек хокукында 

булган Зәй муниципаль берәмлеге тарафыннан төзелгән муниципаль бюджет, 

муниципаль автоном учреждениеләре яки алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында Законның 15 статьясындагы 6 өлешендә каралган 

очракларда - Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә җирле үзидарә 

органнары тарафыннан тапшырылган муниципаль заказчының муниципаль 

берәмлекләр исеменнән муниципаль контрактлар төзү һәм үтәү вәкаләтләрен 

сатып алуны гамәлгә ашыручы муниципаль унитар предприятиеләр  

тарафыннан тапшырылган вәкаләтләр буенча тиешле лицевой счетка 

җиткерелгән көннән башлап. 

3. Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән сатып алуларның план-

графиклары заказчылар тарафыннан ел саен чираттагы финанс елына, 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә региональ мәгълүмат 

системасын (алга таба - РИС) кулланып, сатып алулар өлкәсендә бердәм 

мәгълүмат системасының рәсми сайтында (алга таба – ЕИС) түбәндәге 

нигезләмәләрне исәпкә алып, ел саен чираттагы финанс елына төзелә: 

а) заказчылар әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы "а" пунктчасында 

күрсәтелгән, - Зәй муниципаль районының җирле бюджет акчаларын баш 

бүлүчеләр тарафыннан билгеләнгән вакытта әмма Зәй муниципаль районының 

тиешле финанс елына һәм план чорына тиешле бюджеты турында карар 

проектын керткәннән соң 10 эш көненнән дә соңга калмыйча Зәй муниципаль 

районының вәкиллекле органына карауга кертелгәннән соң һәм әлеге 

Тәртипнең 2 пункты белән билгеләнгән вакытка сатып алу план-графикларын 

формалаштыралар, Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә 

йөкләмәләрне кабул итүгә һәм (яисә) үтәүгә хокук күләмен тиешле муниципаль 

заказчыга җиткергәннән соң формалаштырылган сатып алу план-графикларын 

раслыйлар; 

б) әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы "б" пунктчасында күрсәтелгән 

заказчылар, - аларны гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы органнар тарафыннан билгеләнгән вакытта әмма Зәй муниципаль 

районының тиешле финанс елына һәм план чорына тиешле бюджеты турында 

карар проектын Зәй муниципаль районының вәкиллекле органына карауга 

керткәннән соң 10 эш көненнән дә соңга калмыйча сатып алу план-

графикларын төзиләр һәм әлеге Тәртипнең 2 пункты белән билгеләнгән 

вакытка сатып алу план-графикларын төзиләр, аларны ачыклаудан (кирәк 

булганда) һәм финанс-хуҗалык эшчәнлеге планнарын раслаганнан соң сатып 

алу план-графикларын раслыйлар; 

б(1)) әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы "б(1)" пунктчасында күрсәтелгән 

заказчылар: 

Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның финанс-хуҗалык 

эшчәнлеген планлаштырганда сатып алуларның план-графикларын 



формалаштыралар; 

кирәк булганда сатып алуларның план-графикларын аныклыйлар, 

предприятиенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын (программасын) төгәлләп 

раслаганнан соң, әлеге Тәртипнең 2 пункты белән билгеләнгән вакытка сатып 

алу план-графикларын раслыйлар; 

в) әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы "в" пунктчасында күрсәтелгән 

заказчылар-тиешле финанс елына һәм план чорына Зәй муниципаль районының 

тиешле бюджеты турында карар проектын керткәннән соң 10 эш көненнән дә 

соңга калмыйча Зәй муниципаль районының вәкиллекле органына карауга 

сатып алу план-графикларын формалаштыралар һәм әлеге Тәртипнең 2 пункты 

белән билгеләнгән вакытка сатып алу план-графикларын раслыйлар, аларны 

ачыклаудан (кирәк булганда) һәм субсидия бирү турында килешүләр 

төзегәннән соң сатып алу план-графикларын раслыйлар; 

г) әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы "г" пунктчасында күрсәтелгән 

заказчылар, - Зәй муниципаль районының тиешле финанс елына һәм план 

чорына тиешле бюджеты турында карар проекты кертелгәннән соң 10 эш 

көненнән дә соңга калмыйча Зәй муниципаль районының вәкиллекле органына 

карауга сатып алу план-графикларын формалаштыралар һәм әлеге Тәртипнең 2 

пункты белән билгеләнгән вакытка сатып алу план-графикларын раслыйлар, 

аларны аңлатканнан соң (кирәк булганда) һәм күрсәтелгән юридик затларга 

муниципаль заказчылар булып торган Зәй муниципаль районының тиешле 

муниципаль органнары, күрсәтелгән органнар исеменнән муниципаль 

контрактларны төзү һәм үтәү буенча муниципаль заказчының вәкаләтләре. 

4. Әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы "г" пунктчасында күрсәтелгән 

заказчылар тарафыннан сатып алу план-графикларын формалаштыру, раслау 

һәм алып бару әлеге заказчыларга үз вәкаләтләрен биргән тиешле җирле 

үзидарә органнары исеменнән гамәлгә ашырыла. 

5. Сатып алу план-графигына сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турында Законның 24 статьясындагы 2 өлешендә, бердәнбер тәэминатчыдан 

(подрядчыдан, башкаручыдан) билгеләнгән товар җибәрүчене (подрядчы, 

башкаручыдан) билгеләү ысулын куллану юлы белән, шулай ук Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында законның 111 статьясы нигезендә билгеләнә торган 

товарлар, эшләр, хезмәтләр исемлеге кертелә. 

6. Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән заказчылар өчен 

Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү вәкаләтле 

орган яисә вәкаләтле учреждение тарафыннан сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында Законның 26 статьясы нигезендә мондый вәкаләтле 

органнар төзү турында карарлар яисә аларның вәкаләтләрен бирү турында 

карарлар белән билгеләнгән вәкаләтле орган яисә вәкаләтле учреждение 

тарафыннан гамәлгә ашырыла икән, сатып алуларның план-графикларын 

формалаштыру әлеге заказчыларның вәкаләтле орган, вәкаләтле учреждение 

белән үзара хезмәттәшлеге тәртибен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

7. Сатып алуларның план-графигына хәбәрнамә урнаштырыла торган 

сатып алулар турында мәгълүмат кертелә яисә сатып алулар өлкәсендә Законда 

билгеләнгән контракт системасы турында ел дәвамында билгеләнгән 

очракларда (подрядчы, башкаручы) билгеләүдә катнашырга чакыру җибәрелә,  

шулай ук бердәнбер тәэминатчыдан (подрядчы, башкаручыдан) сатып алу 

план-графигы расланган сатып алу турында килешүләр ел дәвамында 



төзеләчәк. 

8. Әгәр әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән заказчыларның сатып 

алу план-графигына кертелә торган сатып алуларны гамәлгә ашыру чоры 

Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә сатып алулар план-графигы 

раслана торган сроктан артып китсә, сатып алу план-графигына шулай ук 

контрактны үтәү вакытына сатып алу турында мәгълүматлар кертелә. 

9. Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән заказчылар сатып алулар 

өлкәсендә контракт системасы турында закон нигезләмәләре һәм әлеге Тәртип 

нигезендә сатып алуларның план-графикларын алып баралар. Сатып алу план-

графикларына үзгәрешләр кертү Сатып алулар планына үзгәрешләр кертү 

очрагында, шулай ук түбәндәге очракларда гамәлгә ашырыла: 

а) сатып алуларны гамәлгә ашыруга әзерлек нәтиҗәсендә ачыкланган 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуга планлаштырылган күләм һәм 

(яки) бәядәге үзгәрешләр нәтиҗәсендә сатып алулар план-графигы белән 

каралган контрактның башлангыч (максималь) бәясе нигезендә товарлар 

китерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү мөмкин булмаганга әверелә; 

б) товарлар сатып алу, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү, тәэминатчыны 

(подрядчы, башкаручыны) билгеләү ысулын, түләү этапларын һәм (яки) аванс 

күләмен, контрактны үтәү срокларын, срокларын һәм (яки) вакытын үзгәртү 

планлаштырыла; 

в) сатып алуларның план-графигы белән каралган заказчы тарафыннан 

кире кагу; 

г) Россия Федерациясе законнары нигезендә агымдагы финанс елында 

бюджет ассигнованиеләрен кулланудан барлыкка килгән экономия; 

д) сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында законның 99 

статьясында билгеләнгән контроль органнары тарафыннан күрсәтмәләр бирү, 

шул исәптән тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү 

процедурасын юкка чыгару турында); 

е) сатып алулар буенча мәҗбүри җәмгыяви фикер алышу йомгаклары 

буенча заказчы тарафыннан кабул ителгән карарны гамәлгә ашыру; 

ж) сатып алу план-графигын раслау датасына алдан күрү мөмкин түгел 

иде; 

з) сатып алуларның план-графикларын формалаштыру, раслау һәм алып 

бару тәртибендә Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органы, җирле администрация тарафыннан билгеләнгән башка 

очраклар. 

10. Сатып алуларның һәр объекты буенча план-графигына үзгәрешләр 

кертү тиешле сатып алуларны гамәлгә ашыру турында хәбәр алу өлкәсендә 

бердәм мәгълүмат системасында урнашканчыга кадәр 10 көннән дә соңга 

калмыйча яисә чакыруны җибәрү, әлеге Тәртипнең 11-11(2) пунктларында 

күрсәтелгән очраклардан тыш, ябык ысул белән тәэмин итүче(подрядчы, 

башкаручы) билгеләүдә катнашырга мөмкин, ләкин сатып алулар өлкәсендә 

контракт системасы турында Законның 21 статьясындагы 15 өлеше нигезендә 

сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасына кертелгән үзгәрешләр 

11. Сатып алуларны гамәлгә ашыру очрагында гуманитар ярдәм күрсәтү 

яки табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен 

бетерү максатларында котировкалар запросын үткәрү юлы белән сатып алулар 

өлкәсендә контракт системасы турында Законның 82 статьясы нигезендә сатып 

алуларның план-графигына үзгәрешләр кертү сатып алуларда катнашучыларга 



котировкалар бирү турында запрос җибәрү көнендә, ә бердәнбер 

тәэминатчыдан (подрядчыдан, башкаручыдан) сатып алулар өлкәсендә 

контракт системасы турында законның 93 статьясындагы 1 өлешенең 9 пункты 

нигезендә сатып алулар - контракт төзү көнендә. 

11(1). Сатып алулар гамәлгә ашырылган очракта, әлеге Тәртипнең 11 

пунктында күрсәтелгән очрактан тыш, сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында законның 55 статьясындагы 2, 4 - 6 өлешләре, 55.1 

статьясындагы 4 өлеше, 71 статьясындагы 4 өлеше, 79 статьясындагы 4 өлеше, 

82.6 статьясындагы 2 өлеше, 83 статьясындагы 19 өлеше, 83.1 статьясындагы 27 

өлеше һәм 93 статьясындагы 1 өлеше нигезендә сатып алулар өлкәсендә 

контракт системасы турында законның 93 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, 

мондый һәр объект буенча сатып алу план-графигына үзгәрешләр кертү Сатып 

алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасына тиешле сатып алуны гамәлгә 

ашыру турында хәбәр урнаштыру яисә чакыру җибәрү турында хәбәр 

урнаштыру көненә кадәр бер көннән дә соңга калмыйча ябык ысул белән 

тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) билгеләүдә катнашырга мөмкин. 

11(2). Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында закон 

нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашыру турында хәбәр урнаштыру яисә 

чакыруны җибәрү күздә тотылмаган очракта товар җибәрүчене (подрядчы, 

башкаручы) билгеләүдә катнашу, мондый һәр объект буенча план-графикка 

үзгәрешләр кертү контракт төзү көненә кадәр бер көннән дә соңга калмыйча 

гамәлгә ашырылырга мөмкин. 

12. Расланган план-график һәм аңа кертелгән үзгәрешләр РИС кулланып 

сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында 

план-графикны раслау яки үзгәртү датасыннан өч эш көне эчендә 

урнаштырыла, дәүләт серен тәшкил итүче мәгълүматлардан тыш.  

13. Сатып алуларның План-графигы Россия Федерациясе Хөкүмәте 

тарафыннан билгеләнгән тәртиптә сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турында Законның 18 статьясындагы 7 өлеше, "Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып 

алуны нигезләү тәртибен һәм мондый нигезләү формаларын билгеләү турында" 

2015 елның 5 июнендәге 555 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары 

нигезендә әзерләнгән, шул исәптән сатып алуларның һәр объектына карата: 

сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 22 

статьясы нигезендә билгеләнә торган бердәнбер тәэминатчы (подрядчы, 

башкаручы) белән төзелә торган контрактның башлангыч (максималь) бәясен 

яисә контракт бәясен нигезләү, сатып алу объектына кертелгән товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр санын һәм берәмлекләрен үлчәү берәмлекләрен 

күрсәтеп (булганда)); 

сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 3 бүлеге 

нигезендә тәэминатчыны (подрядчы, башкаручыны) билгеләү ысулын нигезләү, 

шул исәптән сатып алулар катнашучыларына өстәмә таләпләр (мондый 

таләпләр булганда) нигезендә сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турында Законның 31 статьясындагы 2 өлеше нигезендә билгеләнгән. 

14. Сатып алулар план-графигын формалаштыру, раслау һәм алып бару 

тәртибе Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 5 июнендәге 554 

номерлы "Россия Федерациясе субъекты һәм муниципаль ихтыяҗлар 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу 

план-графигын формалаштыру, раслау һәм алып бару таләпләре турында, 



шулай ук товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу план-графигы 

формасына таләпләр турында" гы карары белән билгеләнгән, шул исәптән 

сатып алулар планы: 

а) сатып алу идентификация кодларын сатып алу план-графигына сатып 

алулар планына кертелгән сатып алу кодының идентификация номеры 

кертелгән; 

б) контрактларның башлангыч (максималь) бәяләре, бердәнбер тәэмин 

итүче (подрядчы, башкаручы белән төзелә торган контракт бәяләре турында 

мәгълүматны сатып алу план-графигына туры килү), һәм тиешле финанс елына 

сатып алуларны гамәлгә ашыру өчен финанс ягыннан тәэмин итү күләме 

(планлаштырыла торган түләүләр) турында тиешле финанс елына сатып алуны 

гамәлгә ашыру өчен мәгълүмат сатып алулар планына кертелгән финанс 

тәэминаты күләме (планлаштырыла торган түләүләр) турында. 

  

Эшләр идарәчесе вазыйфасын башкаручы                             Т.А. Лоптова 

 


