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“Россия Федерациясе субъектларының 

башкарма хакимият органнары (вазыйфаи 

затлары) булып торган дәүләт (муниципаль) 

финанс контроле органнары тарафыннан 

“Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт 

системасы турында”гы Федераль законның 

үтәлешен тикшереп тору буенча Гомуми 

таләпләрне раслау турында    

  

       2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы “Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында”гы Федераль законның 99 маддәсенең  11.1 

өлеше нигезендә (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2013ел,   14 номер, 

1652 маддә 52 номер, 6961 маддә, 2018, n 1, 90 маддә), Кама Тамагы муниципаль 

районы Финанс бюджет палатасы турындагы Нигезләмә нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 2007 

елның 29 мартындагы 35 номерлы Карары белән расланган Кама Тамагы 

муниципаль районы 2018 елның 12 мартында Федераль казначылык Боерыгы 

нигезендә  14номерлы “Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте 

органнары (вазыйфаи затлары) булып торган дәүләт (муниципаль) финанс контроле 

органнары тарафыннан гамәлгә ашыруга, “Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт 

системасы турында”гы Федераль законның һәм “Россия Федерациясенең башка 

хокукый актлары тарафыннан ревизия һәм тикшерүләр үткәрү өлкәсендә хокукый 

мөнәсәбәтләрне регламентлый торган гомуми таләпләрне раслау хакында”гы  



Россия Федерациясе законнары белән каралган Россия Федерациясе КАРАР 

КЫЛА:  

    

1. “Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары (вазыйфаи 

затлары) булып торган дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары 

тарафыннан гамәлгә ашыруга,”Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы 

турында”гы  Федераль законның үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыруга 

гомуми таләпләрне расларга. 

 

2. Әлеге Карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

 3. Әлеге Карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет”   мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

 

 4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча 

урынбасары М. Х. Хәбибулловага йөкләргә. 

 

      

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                       М. Х. Хәбибуллова 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 елның 26 декабрендәге  

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

1080 номерлы Карарына 

1 номерлы кушымта 

 

 

Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимият органнары (җирле 

администрация) булган дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары 

тарафыннан “Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт 

системасы турында”гы  Федераль законны үтәүне тикшереп торуны гамәлгә 

ашыруга карата гомуми таләпләр 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

  

       2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы 1. “Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында”гы Федераль законны үтәүне тикшереп тору 

буенча Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте органнары (җирле 

администрация) булып торган дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары 

тарафыннан гамәлгә ашыруга гомуми таләпләр (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 2013, № 14, 1652; 2018, N 1, 90) (алга таба - Гомуми таләпләр, контроль 

органнары, федераль закон) Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең 

югары башкарма органнары (җирле хакимиятләр) тарафыннан Федераль законның 

үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә ашыру Тәртибен (алга таба - Тәртип) билгеләү 

максатларында эшләнде. 

2. Федераль законның үтәлешен контрольдә тоту (алга таба - контроль эшчәнлеге) 

органнары эшчәнлеге Законлылык, объектив, нәтиҗәлелек, бәйсезлек, һөнәри 

компетентлык, нәтиҗәләр һәм хәбәрдарлык принципларына нигезләнергә тиеш.  

  



3. Контроль эшчәнлеге планлы һәм планнан тыш тикшерүләр үткәрү юлы белән 

башкарыла (алга таба - контроль чаралар). Тикшерүләр күчмә һәм камераль 

тикшерүләр, шулай ук күчмә һәм (яки) камераль тикшерүләр кысаларында үткәрелә 

торган каршы тикшерүләргә  бүленә.  

  

4. Контроль органнары вазыйфаи затлары булып түбәндәгеләр торалар: 

а) контроль органы җитәкчесе; 

б) контроль чараларын гамәлгә ашыруны оештыру өчен җаваплы контроль органы 

структур бүлекчәләре җитәкчеләре (җитәкче урынбасарлары). 

 

5. Гомуми таләпләрнең 4 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар бурычлы: 

а) контроль органнары эшчәнлеге өлкәсендә билгеләнгән норматив хокукый актлар 

таләпләрен үтәргә; 

б) контроль органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) боеру документы нигезендә 

контроль чаралар үткәрергә;  

  

  в) Россия Федерациясе субъекты ихтыяҗларын (муниципаль ихтыяҗларын)  

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә 

ашыруга юнәлдерелгән гамәлләрне гамәлгә ашыручы контроль субъекты 

җитәкчесен яисә вәкаләтле вазыйфаи затын - заказчыларны, контракт хезмәтләре, 

контракт идарәче, вәкаләтле органнарны таныштырырга), - тикшерү чарасын 

билгеләп кую турында контрольлек органы җитәкчесенең (җитәкче 

урынбасарының) күрсәтмә документы күчермәсе белән, күчмә һәм камераль 

тикшерүләр үткәрү вакытын туктатып тору, яңарту, озайту, тикшерү органының 

тикшерү төркеме составын үзгәртү, шулай ук күчмә һәм камераль тикшерү 

нәтиҗәләре белән таныштыру; 

 

г) җинаять составы билгеләре булган гамәлләр (гамәл кылмаулар) фактын 

ачыклаганда, хокук саклау органнарына мондый факт турында мәгълүмат һәм (яки) 

документлар һәм мондый фактны раслаучы башка материалларны контроль Органы 

җитәкчесе (җитәкче урынбасары) карары буенча мондый фактны ачыклау 

датасыннан соң 3 эш көне эчендә җибәрергә; 

  

 д) башка дәүләт (муниципаль) органы (вазыйфаи зат) компетенциясенә 

караган бозу билгеләре турында таныклаучы хәлләрне һәм фактларны ачыклаганда, 

мондый хәлләр һәм фактлар турында мәгълүматны тиешле органга (вазыйфаи затка) 

контрольлек органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) карары буенча шундый 

хәлләрне һәм фактларны ачыклау датасыннан соң 10 эш көне эчендә җибәрергә. 

  

6. Гомуми таләпләрнең 4 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар федераль 

законның 99 маддәсенең  27 өлеше нигезендә хокуклы: 

а) контроль чаралар үткәрү өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматны 

мотивлаштырылган таләп нигезендә язмача соратып алырга; 

  

б) хезмәт таныклыкларын һәм контроль чарасын билгеләп кую турында 



контроль документ күчермәләрен күрсәткәндә, контрольлек итүче орган 

җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) боеру документы күчермәләрен тикшерү 

чараларын гамәлгә ашырганда, контроль субъектлары биләгән бүлмәләрне һәм 

территорияләрне карап йөргәндә, куелган товарларны күрсәтергә, башкарылган 

эшләрнең нәтиҗәләрен күрсәтергә, шулай ук контроль буенча кирәкле 

экспертизалар   һәм башка чаралар үткәрергә; 

 

в) Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда дәүләт һәм 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе законнарын 

һәм башка норматив хокукый актларны ачыкланган бозуларны бетерү турында 

күрсәтмәләр бирергә; 

 г) сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе 

законнарын һәм башка норматив хокукый актларны бозуга бәйле административ 

хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә, мондый административ хокук бозулар 

турындагы эшләрне Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә карап 

тикшерергә һәм аларны булдырмау буенча чаралар күрергә; 

  

д) Россия Федерациясе Граждан кодексы нигезендә гамәлгә ашырылган сатып 

алуларны гамәлгә яраксыз дип тану турында дәгъвалар белән судка, Арбитраж 

судына мөрәҗәгать итәргә (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1994, n 32, 

3301 маддә; 2018, N 1, 43 маддә).  

 

 7. Контроль чаралары кысаларында контрольлек органы вазыйфаи затлары 

тарафыннан төзелгән барлык документлар контроль чара материалларына да 

беркетелә, шул исәптән автоматлаштырылган мәгълүмат системаларын кулланып 

исәпкә алына һәм саклана. 

  

8. Документлар һәм мәгълүмат тапшыру турындагы запрослар, тикшерү 

актлары, күрсәтмәләр контроль субъектларының җитәкчеләренә яки вәкаләтле 

вазыйфаи затларына (алга таба - контроль субъекты вәкиле) тапшырыла яисә 

заказлы почта аша адресат тарафыннан, шул исәптән автоматлашкан мәгълүмат 

системаларын кулланып, аны алу датасын раслаучы башка ысул белән җибәрелә. 

  

9. Тикшерү субъекты тарафыннан документлар һәм мәгълүмат тапшыру срогы 

запроста билгеләнә һәм тикшерү субъекты тарафыннан запросны алу датасыннан 

исәпләп чыгарыла. 

10. Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасын куллану, шулай ук 

контроль эшчәнлеген башкарганда сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат 

системасында документлар әйләнеше тәртибе, Федераль законның 99 маддәсенең 11 

өлешенең 5 пунктында каралган, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 27 

октябрендәге 1148 номерлы карары белән расланган шикаять, планлы һәм планнан 

тыш тикшерүләр реестрын алып бару кагыйдәләре таләпләренә туры килергә тиеш 

(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2015,  45 номер, 6246 маддә).  

  



Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасында күчмә яки камераль 

тикшерү нәтиҗәләре турында хисап мәҗбүри документлар булып тора, ул гомуми 

таләпләрнең 42 пункты нигезендә рәсмиләштерелә, гомуми таләпләрнең 42 

пунктындагы "а" пунктчасы нигезендә контроль субъектына бирелгән күрсәтмә. 

 

11. Гомуми таләпләрнең 4 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә контроль чараларны гамәлгә ашыру барышында 

кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла торган) карар һәм гамәлләр (гамәл 

кылмаулар) өчен җаваплы.  

  

 

 

12. Контроль чараларны гамәлгә ашыру процедураларына контроль чаралар 

билгеләү, контроль чаралар үткәрү һәм контроль чаралар үткәрү нәтиҗәләрен 

гамәлгә ашыру керә. 

II. Контроль чаралар билгеләү 

 

13. Контроль чарасы контроль чарасын билгеләү турында контроль органы 

җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) боеру документы нигезендә контрольлек 

органы вазыйфаи заты (вазыйфаи затлары) тарафыннан үткәрелә. 

  

14. Контроль чарасын билгеләү турында контроль органы җитәкчесенең 

(җитәкче урынбасарының) боеру документында түбәндәге мәгълүматлар булырга 

тиеш: 

а) контроль субъекты исеме; 

б) тикшерү субъектының урнашу урыны; 

в) контроль субъекты эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыны; 

г) тикшерелә торган чор; 

д) контроль чараны үткәрү нигезе; 

е) контроль чара темасы; 

 

 ж) контроль органының вазифаи заты (камераль тикшерү уздырганда бер 

вазыйфаи зат булганда), тикшерү төркеме әгъзалары, контроль чарасын үткәрүгә 

вәкаләтле контроль органы тикшерү төркеме җитәкчесе (тикшерү чарасын 

уздырганда тикшерү төркеме тарафыннан тикшерү чарасын үткәргәндә), шулай ук 

экспертлар, эксперт оешмалары вәкилләре (соңгысы - булган очракта); 

  

з) тикшерү чарасын үткәрү вакыты; 

и) контроль чаралар үткәрү барышында өйрәнелергә тиешле төп мәсьәләләр 

исемлеге. 

15. Контроль органының тикшерү төркеме вазыйфаи затларының составын 

үзгәртү, шулай ук контроль чарасын үткәрүгә вәкаләтле контрольлек органының 

вазыйфаи затын алыштыру (камераль тикшерү уздырганда бер вазыйфаи зат 

тарафыннан) контроль органы җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) боеру 

документы белән рәсмиләштерелә. 



 

16. Планлы тикшерүләр контрольлек органының расланган планы нигезендә 

гамәлгә ашырыла. 

17. Контрольнең бер субъектына карата планлы тикшерүләр үткәрүнең 

вакытлылыгы елына 1 тапкырдан да артмаска тиеш. 

18. Планнан тыш тикшерүләр контроль органы җитәкчесе (җитәкче 

урынбасары) карары нигезендә кабул ителгән: 

а) дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган һәм аның нигезендә кабул ителгән норматив 

хокукый (хокукый) актлар нигезендә; 

алдан бирелгән боерыкның үтәлүен тикшерү; 

в) гомуми таләпләрнең 42 пунктындагы "в" пунктчасында каралган очракта.  

  

III. Контроль чаралар үткәрү 

19. Камераль тикшерү бер вазыйфаи зат яки контроль органының тикшерү төркеме 

тарафыннан үткәрелергә мөмкин. 

20. Күчмә тикшерү контроль органының тикшерү төркеме    тарафыннан кимендә 

ике вазыйфаи зат составында үткәрелә. 

21. Контроль органының тикшерү төркеме җитәкчесе итеп контроль органының 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

заты билгеләнә. 

Камераль тикшерү контроль органының бер вазыйфаи заты тарафыннан үткәрелә 

торган очракта, әлеге вазыйфаи зат административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле булырга тиеш. 

22. Камераль тикшерү тикшерү   органы тикшерү әгъзасы тарафыннан контроль 

органы соравы буенча тапшырылган документлар һәм мәгълүмат, шулай ук сатып 

алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасы мәгълүматларын анализлау 

нәтиҗәсендә алынган документлар һәм мәгълүмат нигезендә үткәрелә. 

23. Камераль тикшерү үткәрү вакыты контроль органы соравы буенча 

документларны һәм мәгълүматны тикшерү субъектыннан алган көннән алып 20 эш 

көненнән дә артмаска тиеш. 

  

24. Тикшерү органының вазыйфаи заты (бер вазыйфаи зат тарафыннан камераль 

тикшерү үткәрелгәндә) яисә контроль органының тикшерү төркеме тарафыннан һәм 

тикшерү субъекты тарафыннан тапшырылган документларның һәм 

мәгълүматларның тулылыгын тикшерү органы соравы буенча 3 эш көне эчендә 

тикшерү үткәрелә.  

  

 25. Тикшерү нәтиҗәләре буенча гомуми таләпләрнең 24 пункты нигезендә 



тапшырылган документларның һәм мәгълүматларның тулылыгы контроль субъекты 

тарафыннан соралган документлар һәм мәгълүмат тулы күләмдә тапшырылмавы, 

камераль тикшерү уздыру тикшерү тәмамланганнан соң тапшырылган 

документларның һәм мәгълүматның тулылыгын тикшерү субъекты тарафыннан 

тәкъдим ителгән документларның һәм мәгълүматларның тулылыгын тикшереп тору 

буенча туктатылып торыла дип билгеләнгән очракта. 

  

Бер үк вакытта камераль тикшерүне туктату турындагы Карар күчермәләре 

гомуми таләпләрнең 34 пункты нигезендә тикшерү субъекты адресына тикшерү 

үткәрү өчен кирәкле җитмәгән документларны һәм мәгълүматны тапшыру турында 

кабат запрос җибәрелә. 

Гомуми таләпләрнең 32 пунктындагы "г" пункты нигезендә тикшерүне 

туктату срогы чыккач, контроль органының кабат соратып алуы буенча 

документлар һәм мәгълүмат тикшерү субъекты тарафыннан документлар 

тапшырылмаган очракта тикшерү яңадан торгызыла. 

 

Документларны һәм мәгълүматны тикшерү субъекты тарафыннан тапшырмау 

факты актта теркәлә, ул тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелә. 

26. Күчмә тикшерү тикшерү урнашкан урын һәм тикшерү субъекты 

эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыны буенча үткәрелә. 

27. Күчмә тикшерүне үткәрү вакыты 30 эш көненнән дә артмаска тиеш.  

 

28. Күчмә тикшерү барышында тикшерү субъекты эшчәнлеген документаль 

һәм фактта өйрәнү буенча контроль гамәлләр үткәрелә. 

Документаль өйрәнү буенча контроль гамәлләр финанс, бухгалтерлык, хисап 

документларын, сатып алуларны планлаштыру һәм гамәлгә ашыру турында 

документларны, контроль субъекты вазыйфаи, матди җаваплы затларының телдән 

һәм язмача аңлатмаларын исәпкә алып, тикшерү субъектының финанс, 

бухгалтерлык документларын анализлау һәм контроль буенча башка гамәлләрне 

башкару юлы белән үткәрелә. 

  

 Фактик өйрәнү буенча контроль гамәлләр инвентаризация, карау, күзәтү, 

яңадан исәпләү, экспертиза, контроль үлчәү һәм контроль буенча башка гамәлләр 

башкару юлы белән үткәрелә. 

29. Күчмә яки камераль тикшерү үткәрү вакыты контроль органы җитәкчесе 

(җитәкче урынбасары) Карары буенча 10 эш көненә озайтылырга мөмкин. 

Тикшерү чарасы срогын озайту турындагы Карар контроль органы вазыйфаи 

затының (бер вазыйфаи зат тарафыннан камераль тикшерү үткәрелгәндә) яисә 

контроль органының тикшерү төркеме җитәкчесенең мотивлаштырылган 

мөрәҗәгате нигезендә кабул ителә. 

  

Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе Законын бозу турында һәм өстәмә өйрәнүне таләп итә торган норматив 

хокукый (хокукый) актларны тикшерү барышында контроль чараның вакытын 



озайту нигез булып тора. 

  

30. Күчмә яки камераль тикшерү кысаларында тикшерү органы җитәкчесе 

(җитәкче урынбасары) Карары буенча тикшерү органы вазыйфаи затының 

мотивлаштырылган мөрәҗәгате нигезендә кабул ителгән (бер вазифаи зат 

тарафыннан камераль тикшерү үткәргәндә) яки контроль органының тикшерү 

органы тикшерү төркеме җитәкчесе Карары буенча каршы (встречная) тикшерү 

үткәрелә. 

Очрашу барышында дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы 

турында Россия Федерациясе Законын бозу фактларын билгеләү һәм (яки) раслау 

максатларында контроль гамәлләр үткәрелә. 

  

31. Каршы тикшерү күчмә һәм камераль тикшерүләр өчен 19-22, 26, 28 

гомуми таләпләр нигезендә билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 

Каршы тикшерү үткәрү вакыты 20 эш көненнән дә артмаска тиеш. 

32. Контроль органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) Карары нигезендә 

кабул ителгән контроль органы вазыйфаи затының мотивлаштырылган мөрәҗәгате 

(камераль тикшерү үткәргәндә бер вазыйфаи зат тарафыннан) яисә контроль 

органының тикшерү органы тикшерү төркеме җитәкчесе Карары буенча күчмә яки 

камераль тикшерү үткәрү түбәндәге очракларда 30 эш көненнән дә артмаска тиеш: 

 

а) каршы тикшерү уздыру чорына, ләкин 20 эш көненнән дә артмаска тиеш; 

б) экспертизаларны оештыру һәм үткәрү чорына, ләкин 20 эш көненнән дә 

артык түгел; 

в) контроль чаралар үткәрү һәм (яки) контроль чараны үткәрүдән читләшү 

чорына, ләкин 20 эш көненнән дә артмаска тиеш; 

г) гомуми таләпләрнең 25 пункты нигезендә контроль органы тарафыннан 

кабат соратып алу буенча документларны һәм мәгълүматны тикшерү субъекты 

тарафыннан тапшыру өчен кирәк булган чорга, әмма 10 эш көненнән дә артмаска 

тиеш; 

д) 20 эш көненнән дә артмаган чорда, контроль органы вазыйфаи затына бәйле 

булмаган сәбәпләр буенча (бер вазыйфаи зат тарафыннан камераль тикшерү 

уздырганда) яки контроль органының тикшерү органы тикшерү төркеме, шул 

исәптән үтә алмаслык көч барлыкка килүен дә кертеп, алга таба контроль чараларын 

үткәрү мөмкин булмаган шартлар булганда. 

  

 33. Күчмә яки камераль тикшерү үткәрүне яңарту турындагы Карар 2 эш 

көненнән дә артмаска тиеш: 

а) каршы тикшерү һәм (яки) экспертиза үткәрү тәмамланганнан соң гомуми 

таләпләрнең 32 пунктындагы "а", "б" пунктчалары нигезендә; 

б) гомуми таләпләрнең 32 пунктындагы "в" - "д" пунктчаларында күрсәтелгән 

тикшерүне үткәрүне туктатып тору сәбәпләрен бетергәннән соң; 

в) гомуми таләпләрнең 32 пунктындагы "в" - "д" пунктчалары нигезендә 

тикшерүне туктатып тору срогы чыкканнан соң. 



  

34. Күчмә яки камераль тикшерүне үткәрү вакытын озайту, күчмә яки 

камераль тикшерүне үткәрүне туктату, яңарту турындагы Карар контроль органы 

җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) күрсәтмә документы белән 

рәсмиләштерелә, анда тикшерү үткәрү вакытын озайту, тикшерү үткәрүне туктату, 

яңарту нигезләре күрсәтелә. 

Күчмә яки камераль тикшерү үткәрү вакытын озайту, күчмә яки камераль 

тикшерү үткәрүне туктатып тору, яңадан торгызу турында контроль органы 

җитәкчесе (җитәкче урынбасары) боеру документы күчермәсе контроль субъектына 

тиешле боеру документы чыккан көннән алып 3 эш көненнән дә артмаган вакытка 

җибәрелә (тапшырыла). 

  

35. Тикшерү органы соравы буенча документлар һәм мәгълүматны 

тапшырмаган яисә вакытында тапшырмаган очракта, контрольлек органы 

тарафыннан гомуми таләпләрнең 6 пунктындагы "а" пунктчасы яисә дөрес булмаган 

документлар һәм мәгълүмат бирү нигезендә административ хокук бозулар турында 

Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылык чаралары кулланыла. 

 

IV. Контроль чаралар нәтиҗәләрен рәсмиләштерү 

 

35. Тикшерү органы соравы буенча документлар һәм мәгълүматны 

тапшырмаган яисә вакытында тапшырмаган очракта, контрольлек органы 

тарафыннан гомуми таләпләрнең 6 пунктындагы "а" пунктчасы яисә дөрес булмаган 

документлар һәм мәгълүмат бирү нигезендә административ хокук бозулар турында 

Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылык чаралары кулланыла. 

 

36. Каршы тикшерү нәтиҗәләре тикшерү органының вазыйфаи заты (камераль 

тикшерү үткәргәндә бер вазыйфаи зат тарафыннан) яисә тикшерү органының 

тикшерү органы тикшерү төркеменең барлык әгъзалары тарафыннан имзалана 

торган акт белән рәсмиләштерелә һәм күчмә яки камераль тикшерү материалларына 

теркәлә. 

Каршы тикшерү нәтиҗәләре буенча тикшерү субъектына күрсәтмәләр 

бирелми.  

 37. Күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча контроль чара үткәрү 

вакыты тәмамланганнан соң килүче көннән алып 3 эш көненнән дә артык 

исәпләнелә торган акт рәсмиләштерелә, ул контроль органы вазыйфаи заты 

тарафыннан (камераль тикшерү уздырганда бер вазыйфаи зат тарафыннан) яисә 

контроль органы тикшерү төркеменең барлык әгъзалары тарафыннан имзалана 

(тикшерү төркеме тарафыннан тикшерү уздырылган вакытта). 

 

38. Күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән актка 

экспертиза нәтиҗәләре, фото-, видео - һәм аудиоматериаллар, каршы тикшерү акты 

(аны үткәрү очрагында), шулай ук тикшерү чаралары барышында алынган башка 

материаллар теркәлә. 



39. Күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән Акт кул 

куелган көннән алып 3 эш көненнән дә артмаска тиеш.  

40. Тикшерү субъекты күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча 

рәсмиләштерелгән актка язма каршылыкларны мондый акт алган көннән соң 10 эш 

көненнән дә артмаган срокта тәкъдим итәргә хокуклы. 

Тикшерү субъектының язмача каршылыклары тикшерү материалларына 

теркәлә. 

41. Күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән 

тикшерү субъекты каршылыклары (алар булган очракта) һәм башка тикшерү 

материаллары тикшерү Органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) тарафыннан карап 

тикшерелергә тиеш.  

  

 42. Күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән 

актны тикшерү субъекты (алар булганда) һәм башка материаллар булган очракта, 

күчмә яки камераль тикшерү материалларын исәпкә алып, контроль органы 

җитәкчесе (җитәкче урынбасары) Карар кабул итә, ул тикшерү органы 

җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) күрсәтмә документы белән актка кул 

куелган көннән алып 30 эш көненнән дә артмаска тиеш: 

а) Федераль законда билгеләнгән очракларда мәҗбүри күрсәтмәне үтәү өчен 

бирү турында; 

б) күрсәтмә бирү өчен нигезләрнең булмавы турында; 

в) планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү турында. 

  

Контроль органы җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) күрсәтмә 

документына кул кую белән бер үк вакытта контроль органы җитәкчесе (җитәкче 

урынбасары) тарафыннан күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре турында,   

тикшерү үткәргәндә ачыкланган барлык бозулар актында чагылдырылган һәм 

контроль субъекты каршылыкларын карап тикшергәннән соң расланган (алар 

булганда) хисап раслана.  

Күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре турындагы хисап контроль 

органының вазыйфаи заты (камераль тикшерү үткәргәндә бер вазыйфаи зат) яисә 

тикшерү үткәргән контроль органының тикшерү органы тикшерү төркеме җитәкчесе 

тарафыннан имзалана. 

Күчмә яки камераль тикшерү нәтиҗәләре турындагы хисап тикшерү 

материалларына теркәлә.  

  

V. Контроль чаралар нәтиҗәләрен тормышка ашыру 

43. Күрсәтмә гомуми таләпләрнең 42 пунктындагы "а" пунктчасы нигезендә үтәү 

өчен мәҗбүри күрсәтмәне бирү турында Карар кабул ителгән көннән алып 5 эш 

көненнән дә артмаган вакытка контрольлек субъекты вәкиленә җибәрелә 

(тапшырыла). 

44. Күрсәтмәдә аны үтәү сроклары булырга тиеш. 



45. Контрольлек органының вазыйфаи заты (камераль тикшерү үткәргәндә бер 

вазыйфаи зат) яки контроль органының тикшерү төркеме җитәкчесе күрсәтмәнең 

үтәлешен тикшереп торырга тиеш. 

     Билгеләнгән срокта контроль органы күрсәтмәсен үтәмәгән очракта, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә җаваплылык чаралары кулланыла. 

 


