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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының 2015 елның 05 

февралендәге 29 номерлы боерыгы белән 

расланган Товарларга (эшләргә, 

хезмәтләргә) бәяләрне (тарифларны, 

өстәлмәләрне, арттыруларны) куллануның 

дөрес һәм аларның зурлыкларының 

нигезле булуы өлешендә дәүләт 

тарафыннан җайга салынырга тиешле 

бәяләр өлкәсендә төбәк дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча 

дәүләт вазыйфасын үтәү буенча Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты административ регламентына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының (алга таба – 

Дәүләт комитеты) норматив хокукый актын законнарга туры китерү максатында 

б о е р ы к  б и р ә м:  

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2015 елның 

05 февралендәге 29 номерлы боерыгы белән расланган Товарларга (эшләргә, 

хезмәтләргә) бәяләрне (тарифларны, өстәлмәләрне, арттыруларны) куллануның 

дөрес һәм аларның зурлыкларының нигезле булуы өлешендә дәүләт тарафыннан 

җайга салынырга тиешле бәяләр өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

гамәлгә ашыру буенча дәүләт вазыйфасын үтәү буенча Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты административ регламентына (Дәүләт 

комитетының 09.03.2016 № 50, 31.01.2017 № 16, 07.08.2017 № 190, 28.09.2018                   

№ 266 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) электр энергетикасы, җылылык белән 

тәэмин итү, су белән тәэмин итү, су агызу, табигый мопонолияләр субъектлары 
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эшчәнлеге, каты коммуналь калдыклар белән эш итү хезмәтләре, транспорт 

чараларын техник карау өлкәләрендә һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә 

башка өлкәләрдә гамәлгә ашырыла.»; 

1.3 пунктны түбәндәге редакциясендә бәян итәргә: 

«1.3. Дәүләт комитеты тарафыннан дәүләт вазыйфасы түбәндәгеләр нигезендә 

гамәлгә ашырыла: 

Россия Федерациясе Гражданлык кодексы (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 1994, № 32, 3301 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы (алга 

таба – РФ КоАП) (Российская газета, 2001, 31 декабрь, кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Су кодексы (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 

05.06.2006, № 23, 2381 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Урман кодексы (Российская газета, 2006, 8 декабрь, 

кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

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

номерлы федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1995, № 34, 

3426 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-

ФЗ номерлы федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыентыгы,  № 26, 

29.06.1998, 3009 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә газ белән тәэмин итү турында» 1999 елның 31 

мартындагы 69-ФЗ номерлы федераль закон (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 1999, № 14, 1667 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә тимер юл транспорты турында» 2003 елның 10 

гыйнварындагы 17-ФЗ номерлы федераль закон (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 2003, № 2, 169 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Электр энергетикасы турында» 2003 елның 26 мартындагы 35-ФЗ номерлы 

федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыентыгы,  2003, № 13, 1177 ст., 

кертелгән үзгәрешләрен 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)(Российская газета, 2006, 5 май, кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 

№ 294-ФЗ Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, № 52, 

6249 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Дару чаралары әйләнеше турында» 2010 елның 12 апрелендәге 61-ФЗ 

номерлы федераль закон (Российская газета, 2010, 14 апрель, кертелгән 

үзгәрешләрен исәпкә алып); 
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«Җылы белән тәэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ 

номерлы федераль закон (Российская газета, 2010, 30 июль, кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

«Транспорт чараларын техник карау турында һәм Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2011 елның 1 июлендәге                  

170-ФЗ номерлы федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2011, 

№ 27, 3881 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәтләр 

сатып алулар турында» 2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы федераль закон 

(Российская газета, 2011, 22 июль, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Су белән тәэмин итү һәм су агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге             

416-ФЗ номерлы федераль закон (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2011, 8 декабрь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү нигезләре 

турында» 2013 елның 28 декабрендәге 442-ФЗ номерлы федераль закон (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2013, № 52, 7007 ст., кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 

территорияләре турында» 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы федераль 

закон (алга таба – 473-ФЗ номерлы федераль закон) (Хокукый мәгълүматның рәсми 

интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2014, 29 декабрь, кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Президентының «Бәяләрне (тарифларны) дәүләт 

тарафыннан җайга салуны тәртипкә китерү чаралары турында» 1995 елның 28 

февралендәге 221 номерлы Указы (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1995, 

3 март,  кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясендә үзйөрешле 

машиналарның һәм башка техника төрләренең техник торышына дәүләт 

күзәтчелеге турында» 1993 елның 13 декабрендәге 1291 номерлы карары (Россия 

Федерациясе Президенты һәм Хөкүмәте актлары җыелмасы, 1993, № 51, 4943 ст., 

кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Бәяләрне (тарифларны) дәүләт 

тарафыннан җайга салуны тәртипкә китерү чаралары турында» 1995 елның 7 

мартындагы 239 карары (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1995, № 1, 997 

ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясендә торак фондын 

дәүләт исәбенә алу турында» 1997 елның 13 октябрендәге 1301 номерлы карары 

(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, № 42, 1997, 4787 ст., кертелгән 

үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе территориясендә 

газга бәяләрне, аны транспортлау хезмәтләренә тарифларны һәм газкулланучы 

җайланманы газ бүлү челтәрләренә технологик тоташтырганга түләүне дәүләт 

тарафыннан җайга салу турында» 2000 елның 29 декабрендәге 1021 номерлы 
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карары (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2001, № 2, 175 ст., кертелгән 

үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләреннән дискриминациясез рәвештә файдалану һәм мондый хезмәтләрне 

күрсәтү кагыйдәләрен. Электр энергетикасында оператив-диспетчер идарәлеге 

хезмәтләреннән дискриминациясез файдалану һәм мондый хезмәтләрне күрсәтү 

кагыйдәләрен. Күмәртәләп сату базарының сәүдә системасы администраторы 

хезмәтләреннән дискриминациясез файдалану һәм мондый хезмәтләрне күрсәтү 

кагыйдәләрен һәм Электр энергиясен кулланучыларның энергияне кабул итү 

җайланмаларын, электр энергиясен җитештерү буенча объектларны, шулай ук 

челтәр оешмаларыныкы һәм башка затларныкы булган электр хуҗалыгы 

объектларын электр челтәрләренә технологик тоташтыру кагыйдәләрен раслау 

турында» 2004 елның 27 декабрендәге 861 номерлы карары (Россия Федерациясе 

законнары җыентыгы, 2004, № 52, 5525 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Транспорт терминалларында, портларда, 

аэропортларда табигый монополия субъектларының хезмәтләренә һәм эчке су 

юллары инфраструктурасыннан файдалану хезмәтләренә бәяләрне (тарифларны, 

җыемнарны) дәүләт тарафыннан җайга салу турында» 2008 елның 23 апрелендәге 

293 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, № 17, 1887 

ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе субъектлары 

башкарма хакимият органнарының тарифларны дәүләт тарафыннан җайга салу 

өлкәсендә табигый монополияләр субъектларының эшчәнлеген дәүләт тарафыннан 

җайга салуны һәм контрольдә тотуны гамәлгә ашыруда  катнашуларыы хакында» 

2008 елның 10 декабрендәге 950 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 2008, № 50, 5971 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары 

һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик затларга һәм шәхси 

эшкуарларга планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү 

кагыйдәләрен раслау турында» 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары (алга 

таба – РФ Хөкүмәтенең 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары) (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 28, 3706 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Гомер өчен зарури һәм әһәмиятле дару 

препаратлары исемлегенә кертелгән дару препаратларына бәяләрне дәүләт 

тарафыннан җайга салу турында» 2010 елның 29 октябрендәге 865 номерлы карары 

(Российская газета, 2010, 3 ноябрь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Транспорт чараларына техник карау 

үткәрү турында» 2011 елның 5 декабрендәге 1008 номерлы карары (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2011, № 50, 7397 ст., кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергетикасында җайга салынулы 

бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя хасил итү турында» 2011 елның 29 декабрендәге 

1178 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2012, № 4, 504 

ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергиясен ваклап сату 

базарларының вазыйфалавы, электр энергиясен куллану режимын тулысынча һәм 

(яки) өлешчә чикләү турында» 2012 елның 4 маендагы 442 номерлы карары (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2012, № 23, 3008 ст., кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җылы белән тәэмин итү өлкәсендә бәя 

хасил итү турында» 2012 елның 22 октябрендәге 1075 номерлы карары (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2012, № 44, 6022 ст., кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Су белән тәэмин итү һәм су агызу 

өлкәсендә тарифларны дәүләти җайга салу турында» 2013 елның 13 маендагы 406 

номерлы карары (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2013, 15 май, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт җайга сала торган бәяләр 

(тарифлар) өлкәсендә дәүләт контрольлеге (күзәтчелеге), шулай ук Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларын көчен югалткан дип тану турында» 

2013 елның 27 июнендәге 543 номерлы карары (Хокукый мәгълүматның рәсми 

интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2013, 1 июль, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 

алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрнең бердәм реестрын 

формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре турында» 2015 елның 28 апрелендәге 

415 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 28 

апрелендәге 415 номерлы карары (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 7 май, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контролен (күзәтчелеген), 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар тарафыннан 

алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре резидентларына карата 

уздырыла торган уртак планлы тикшерүләр турында» 2015 елның 22 октябрендәге 

1132 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 22 

октябрендәге 1132 номерлы карары (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-

порталы (www.pravo.gov.ru), 2015, 26 октябрь); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләр оештырганда һәм үткәргәндә 

ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан 

документларга һәм (яисә) мәгълүматларга, шул исәптән электрон рәвештә, шушы 

документлар һәм (яисә) мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт органнарына, 

җирле үзидарә органнарына яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 

органнарына буйсынучы оешмаларга гарызнамәләр җибәрү һәм аларны түләүсез 

нигездә алу турында» 2016 елның 18 апрелендәге 323 номерлы карары (Хокукый 

мәгълүматның рәсми интернет-порталы) (www.pravo.gov.ru), 2016, 20 апрель); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Каты коммуналь калдыклары белән эш 

итү өлкәсендә бәя хасил итү турында» 2016 елның 30 маендагы 484 номерлы 

карары (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы) (www.pravo.gov.ru), 

2016, 3 июнь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) 

аерым төрләрен оештырганда куркыныч-юнәлешле якын килүне куллану һәм 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 

2016 елның 17 августындагы 806 номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 806 

номерлы карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы) 

(www.pravo.gov.ru), 2016, 26 август); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Зарури таләпләрне бозуның ярамаганлыгы 

турында кисәтү төзү һәм җибәрү, юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан мондый 

кисәтүгә карата ризасызлыклар тапшыру һәм аларны карап тикшерү, мондый 

кисәтүне үтәү турында хәбәр итү кагыйдәләрен раслау турында» 2017 елның 10 

февралендәге 166 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2017 елның 10 февралендәге 166 номерлы карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми 

интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2017, 14 февраль); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең Тикшерүләрне оештырганда һәм 

үткәргәндә дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль 

органнары тарафыннан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында 

шушы документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт 

органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарына яки җирле 

үзидарә органнарына буйсынучы оешмалардан сорала һәм алына торган 

документлар һәм (яки) мәгълүматлар исемлеген раслау турында 2016 елның 19 

апрелендәге 724-р номерлы боерыгы (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-

порталы (www.pravo.gov.ru), 2016, 22 апрель,  кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 

алып); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 

һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль закон 

нигезләмәләрен тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 

номерлы боерыгы (алга таба – Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 

номерлы боерыгы) (Российская газета, 2009, 14 май, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 

алып); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Россия 

Федерациясе территориясендә, Ерак Көнчыгыш федераль округы территориясеннән 

тыш, оештырылган алгарышлы социаль-икътисадый  үсеш территориясе 

резидентларына карата дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль 

органнар тарафыннан планнан тыш тикшерүләр уздыруны килештерү тәртибен 

раслау турында» 2016 елның 19 декабрендәге 817 номерлы боерыгы (алга таба – 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2016 елның 19 

декабрендәге 817 номерлы боерыгы) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-

порталы (www.pravo.gov.ru), 2017, 21 март); 

«Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» 2008 елның 

22 маендагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Ватаным Татарстан, 

2008, 28 май, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Тоткарланган транспорт чараларын махсус тукталыш урынына күчерү, 

аларны саклау, кайтарып бирү, аларны бер урыннан икенче урынга күчерү һәм 

http://www.pravo.gov.ru/
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саклау хакын түләү тәртибе турында» 2012 елның 17 маендагы 24-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы (Республика Татарстан, 2012, 26 май, кертелгән 

үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәтләр күрсәтү 

өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» 2014 елның 18 декабрендәге 

126-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Республика Татарстан, 2014, 20 

декабрь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә автомобиль транспорты һәм шәһәр җир өсте электр 

транспорты белән пассажирларны һәм багажны даими ташуларны оештыру 

турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2015 елның 26 декабрендәге 107-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы ( (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 

2015, 28 декабрь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2010 елның 15 

июнендәге 468 номерлы карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнары 

норматив актлары җыентыгы» журналы, 2010, № 29, 1195 ст., кертелгән 

үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында транспорт чараларына техник карау уздырган өчен түләүнең чик 

күләмнәрен билгеләү турында» 2011 елның 27 декабрендәге 1079 номерлы карары 

(Республика Татарстан, 2011, 31 декабрь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өйдә социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә социаль хезмәтләр 

җиткерүчеләр тарафыннан социаль хезмәтләр күрсәтү тәртибен раслау турында» 

2014 елның 29 декабрендәге 1053 номерлы карары («Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма 

хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 2015, № 7-8, 0201 

ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Дәүләт җайга сала 

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

ашыру тәртибен раслау турында» 2017 елның 5 августындагы 555 номерлы карары 

(алга таба – 2017 елның 5 августындагы 555 номерлы ТР МК карары) (Хокукый 

мәгълүматның рәсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 август, 

кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында рискка юнәлдерелгән алым кулланыла торган төбәк дәүләт 

тикшерүе (күзәтчелеге)  төрләре исемлеген раслау турында» 2018 елның 27 

сентябрендәге 856 номерлы карары (алга таба – 2018 елның 27 сентябрендәге 856 

номерлы ТР МК карары)(Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2018, 3 октябрь).»; 

1.4 пунктта «юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның эшчәнлеге» 

сүзләреннән соң «, шул исәптән 473-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә 
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алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентлары булып торучы 

(алга таба – юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар),» сүзләрен өстәргә; 

1.6 пунктның икенче абзацында «(алга таба шулай ук  – юридик затлар, шәхси 

эшкуарлар)» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2.3 пунктның 2.3.1-2.3.2 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.3.1. Тикшерүне (документар, урынга чыгып) үткәрү вакыты 20 эш 

көненнән артык була алмый. 

Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясенең бер резидентына 

карата планлы тикшерү уздыру срогы аны уздыра башлау датасыннан алып иң күбе 

унбиш эш көне тәшкил итә. 

Кече эшкуарлыкның бер субъектына карата урынга чыгып планлы 

тикшерүләр үткәрүнең гомуми вакыты бер елга кече предприятие өчен илле 

сәгатьтән һәм микропредприятие өчен унбиш сәгатьтән артык була алмый. 

Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясенең бер резидентына 

карата урынга чыгып планлы тикшерүләр үткәрүнең гомуми вакыты бер елга кече 

предприятие өчен кырык сәгатьтән һәм микропредприятие өчен ун сәгатьтән артык 

була алмый. 

Искәрмәле, катлаулы һәм (яисә) озак вакытлы тикшеренүләрне, махсус 

экспертизаларны һәм тикшерүләрне үткәрү зарурлыгына бәйле булган очракларда, 

Дәүләт комитетының урынга чыгып планлы тикшерүне үткәрүче вазыйфаи 

затларының нигезләнгән тәкъдимнәре нигезендә, урынга чыгып планлы тикшерүне 

үткәрү вакыты Дәүләт комитеты рәисе тарафыннан озынайтылырга мөмкин, ләкин 

егерме эш көненнән дә артыграк булган чорга түгел, кече предприятиеләр өчен иң 

күбе – илле сәгатькә, микропредприятиеләр өчен иң күбе – унбиш сәгатькә.  

Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясенең бер резидентына 

карата тикшерү уздырганда, тикшерүне уздыручы Дәүләт комитеты вазыйфаи 

затларының нигезле тәкъдимнәре нигезендә катлаулы һәм (яки) озак вакытлы 

махсус тикшеренүләрне һәм экспертизаларны уздыру зарурлыгына бәйле искәрмәле 

очракларда, тикшерү уздыру срогы озынайтыла, ләкин кече предприятиеләргә 

карата иң күбе ун эш көненә һәм микропредприятиеләргә карата иң күбе ун 

сәгатькә. 

Кече эшкуарлык субъектына карата урынга чыгып планлы тикшерүләр 

үткәргәндә,  ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм 

(яки) мәгълүматлар алу зарурлыгы булган очракта, Дәүләт комитеты рәисе (рәис 

урынбасары) тарафыннан тикшерү ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлекне 

гамәлгә ашыру өчен кирәкле вакытка, ләкин иң күбе ун эш көненнән артмаган чорга 

туктатып торылырга мөмкин. Тикшерү үткәрүне яңадан туктатып тору рөхсәт 

ителми. Тикшерү үткәрүне туктатып тору чоры гамәлдә булганда кече эшкуарлык 

субъекты территориясендә, биналарында, төзелмәләрендә, корылмаларында, 

бүлмәләрендә, бүтән объектларында Дәүләт комитеты вазыйфаи затларының 

күрсәтелгән тикшерүгә бәйле гамәлләре дә туктатып торыла. 

2.3.2. Төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) ТР Министрлар Кабинетының 2018 

елның 27 сентябрендәге 856 номерлы карары нигезендә риск-куркынычлы алымны 

кулланып гамәлгә ашырыла. Планлы тикшерүләрне үткәрү ешлыгы юридик затның, 



9 

 

 

 
 

шәхси эшкуарның эшчәнлеген куркынычлылыкның билгеле бер категориясенә 

кертүгә карап билгеләнә.»; 

2.4 пунктт: 

2.4.1-2.4.2 пунктчаларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.4.1. Юридик затларны, шәхси эшкуарларны планлы тикшерүләр Дәүләт 

комитеты рәисе (рәис урынбасары) боерыгы белән Дәүләт комитеты тарафыннан 

расланган еллык План нигезендә уздырыла. 

Ел саен уздырыла торган тикшерүләр планы 294-ФЗ номерлы федераль 

законга һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 30 июнендәге 489 

номерлы карарына ярашлы рәвештә, куркыныч-юнәлешле якын килү алымын 

кулланып эшләнә. 

Төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда куркыныч-

юнәлешле якын килү алымын куллану максатларында, юрилик затларның, шәхси 

эшкуарларның эшчәнлеге ТР Министрлар Кабинетының 2017 елның 5 

августындагы 555 номерлы карарында билгеләнгән критерияләр нигезендә билгеле 

бер куркынычлылык категориясенә кертелергә тиеш, әгәр федераль законда яки 

Россия Федерациясе Хөкүмәте карарында башкача билгеләнмәсә. 

Юридик затларның, шәхси эшкуарларның эшчәнлеген билгеле бер 

куркынычлылык категориясенә кертү Дәүләт комитеты тарафыннан, бридик 

затларның һәм шәхси эшкуарларның зарури таләпләрне үтәмәү ихтималының 

потенциаль тискәре нәтиҗәләрен исәпкә алып һәм юридик затларның һәм шәхси 

эшкуарларның зарури таләпләрне үтәмәү ихтималын бәяләп, гамәлгә ашырыла. 

Юридик затның, шәхси эшкуарның эшчәнлегенә куркынычлылыкның билгеле 

бер категориясе бирелмәсә, юридик затның, шәхси эшкуарның эшчәнлеге 

куркынычның түбән дәрәҗәле категориясенә кертелгән булып санала. 

Эшчәнлеге куркынычлылык категорияләренең берсенә кертелгән юридик 

затның, шәхси эшкуарның соратуы буенча, Дәүләт комитеты мондый сорату килгән 

датадан башлап 15 эш көненнән артмаган срокта, аларга аларның эшчәнлегенә 

беркетелгән куркынычлылык категориясе турында мәгълүматны, шулай ук аларның 

эшчәнлеген куркынычлылыкның билгеле бер категорияләренә керткәндә 

файдаланылган белешмәләрне җибәрә. 

Юридик зат яки шәхси эшкуар Дәүләт комитетына Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2016 елның 17 августындагы 806 номерлы карарында билгеләнгән 

тәртиптә аларның эшчәнлегенә элегрәк бирелгән куркынычлылык категориясен 

үзгәртү турында гариза бирергә хокуклы. 

2.4.2. Эшчәнлекләренә бирелгән куркынычлылык категориясенә карап, 

юридик затларга, шәхси эшкуарларга карата планлы тикшерүләр үткәрүләр 

түбәндәге ешлыкта гамәлгә ашырыла: 

уртача дәрәҗәле куркынычлылык категориясе өчен – өч елга бер мәртәбәдән 

ешрак түгел (электр энергетикасы, җылылык белән тәэмин итү, су белән тәэмин 

итү, су агызу, каты көнкүреш калдыклары белән эш итү хезмәтләре, табигый 

монополияләр субъектлары эшчәнлеге өлкәләрендә эшчәнлекнең җайга салынулы 

төрләрен гамәлгә ашыручы юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар өчен – елына бер 

мәртәбәдән ешрак түгел); 
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киметүле куркынычлылык категориясе өчен – дүрт елга бер мәртәбәдән 

ешрак түгел (электр энергетикасы, җылылык белән тәэмин итү, су белән тәэмин 

итү, су агызу, каты көнкүреш калдыклары белән эш итү хезмәтләре, табигый 

монополияләр субъектлары эшчәнлеге өлкәләрендә эшчәнлекнең җайга салынулы 

төрләрен гамәлгә ашыручы юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар өчен – ике елга  

бер мәртәбәдән ешрак түгел); 

Эшчәнлеге түбән дәрәҗәле куркынычлылык категориясенә кертелгән юридик 

затларга һәм шәхси эшкуарларга карата планлы тикшерүләр уздырылмый. 

Юридик затны һәм шәхси эшкуарны планлы тикшерүне Ел саен уздырыла 

торган планлы тикшерүләргә кертү нигезе булып билгеле бер куркынычлылык 

категориясе өчен билгеләнгән срокның бетүе тора: 

1) юридик затны, шәхси эшкуарны дәүләт теркәвенә алган көннән башлап; 

2) юридик затка, шәхси эшкуарга карата үткәрелгән соңгы планлы тикшерүне 

уздыру тәмамланган көннән башлап; 

3) юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан тиешле өлкәдә вәкаләтле дәүләт 

контроле (күзәтчелеге) органына эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә 

ашыра башлау турында тапшырылган хәбәрләмгә ярашлы рәвештә, күрсәтелгән 

хәбәрләмне тапшыруны таләп итә торган эшләр башкарылган яисә хезмәтләр 

күрсәтелгән очракта, эшкуарлык эшчәнлеге гамәлгә ашырыла башлаган көннән 

башлап. 

Табигый монополияләр субъектларын, электр энергетикасында, җылылык 

белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү, су агызу өлкәләрендә һәм каты коммуналь 

калдыклар белән эш итү өлкәсендә җайга салынулы эшчәнлек төрләрен гамәлгә 

ашыручы оешмаларны планлы тикшерүне Ел саен уздырыла торган планлы 

тикшерүләр планына кертү нигезе булып куркынычлылыкның билгеле бер 

категориясе өчен билгеләнгән срокның узуы тора: 

1) юридик затны, шәхси эшкуарны дәүләт теркәвенә алган көннән башлап; 

2) юридик затка, шәхси эшкуарга карата үткәрелгән соңгы планлы тикшерү 

тшмамланган көннән башлап.»; 

2.4.2.1 пунктчаны төшереп калдырырга;  

3 бүлекнең 1 таблицасында: 

5 пунктның 2 графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шәһәр юнәлешендә (автомобиль транспортыннан һәм җир өсте шәһәр 

электр транспортыннан тыш) һәм шәһәр яны билгеләнешендә (тимер юл 

транспортыннан, автомобиль транспортыннан һәм җир өсте шәһәр электр 

транспортыннан тыш) гомуми файдаланудагы транспортларның барлык төрләрендә 

пассажирлар һәм багаж ташулар.»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.1 пунктын өстәргә: 

« 

 

5.1. 

Федераль законнарда 

билгеләнгән очракларда 

пассажирларны һәм 

багажны автомобиль 

Җайга салынулы 

бәяләрне 

куллануның 

дөреслеге һәм 

Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Бәяләрне 

(тарифларны) дәүләти җайга 

салуны  
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транспортында һәм җир 

өсте шәһәр электр 

транспортында ташу. 

аларның 

зурлыгының 

нигезлелеге 

тәртипкә китерү чаралары 

турында» 1995 елның 7 

мартындагы 239 номерлы 

карары 

«; 

7 пунктын төшереп калдырырга; 

5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«5. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм 

аларны үтәү вакытлары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 

административ процедураларны (гамәлләрне) электрон формада үтәү үзенчәлекләре 

 

5.1. Төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) юридик затларга һәм шәхси 

эшкуарларга планлы һәм планнан тыш тикшерүләр уздыру юлы белән гамәлгә 

ашырыла, алар документар тикшерү һәм (яки) урынга чыгып тикшерү формасында 

уздырыла. 

Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентларына карата 

төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) әлеге Регламент нигезендә һәм 473-ФЗ 

номерлы федераль законда, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 22 

октябрендәге 1132 номерлы карарында, РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 

2016 елның 19 декабрендәге 817 номерлы боерыгында билгеләнгән үзенчәлекләрне 

исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

Әлеге Регламент түбәндәге административ процедураларның үтәлүен күздә 

тота: 

планлы тикшерүләр уздыруны планлаштыру; 

юридик затка, шәхси эшкуарга планлы документар тикшерү уздыру; 

юридик затка, шәхси эшкуарга урынга чыгып планлы тикшерү уздыру; 

юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш документар тикшерү уздыру; 

юридик затка, шәхси эшкуарга урынга чыгып планнан тыш тикшерү уздыру. 

Дәүләт функциясен үтәүнең Блок-схемасы шушы Регламентка 6 нчы 

кушымтада китерелде. 

Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда дәүләт функциясен 

үтәүне туктатып тору рөхсәт ителә. 

5.2. «Планлы тикшерүләр уздыруны планлаштыру» административ 

процедурасы. 

5.2.1. «Планлы тикшерүләр уздыруны планлаштыру» административ 

процедурасын башлап җибәрү өчен еллык Планны әзерләү срокларының башлануы 

нигез булып тора. 

5.2.2. Ел саен уздырыла торган тикшерүләр планы, контроль чараларын 

уздыру ешлыгы юридик затның, шәхси эшкуарның эшчәнлеген әлеге Регламентның 

2.4 пунктындагы 2.4.1 пунктчасында билгеләнгән тәртиптә куркынычлылыкның 

билгеле бер категориясенә кертелүе белән билгеләнә торган куркыныч-юнәлешле 

якын килү алымын кулланып, административ тәҗрибә бүлеге тарафыннан эшләнә. 
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Еллык планны әзерләү, шул исәптән аны прокуратура органнарына тапшыру 

һәм прокуратура органнары белән килештерү тәртибе һәм сроклары, шулай ук 

еллык планның үрнәк формасы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 30 

июнендәге 489 номерлы карарында билгеләнгән. 

Юридик затны, шәхси эшкуарны ел саен уздырыла торган планлы 

тикшерүләр Планына кертү өчен әлеге Регламентның 2.4 пунктындагы 2.4.2 

пунктчада күрсәтелгән очраклар нигез булып тора. 

5.2.3. Административ тәҗрибә бүлеге башлыгы һәр ел саен төзелә торган 

Планны әзерләү өчен җаваплы башкаручыны (җаваплы башкаручыларны) билгели 

(алга таба – ел саен төзелә торган Планны әзерләү буенча җаваплы башкаручы). 

Үтәү вакыты: планлы тикшерүләрне үткәргән елдан соң килүче елның 1 

августыннан да соңга калмыйча. 

5.2.4. Еллык планны әзерләү буенча җаваплы башкаручы түбәндәге 

административ гамәлләрне гамәлгә ашыра: 

1) билгеләнгән рәвештә еллык План проектын төзи; 

2) аны төбәк дәүләт контролен гамәлгә ашыру үзләренең функцияләре булып 

торучы бүлекләрнең башлыклары, Дәүләт комитеты рәисенең тиешле эшчәнлек 

өлкәләренең кураторы булып торучы урынбасарлары, Дәүләт комитеты рәисе белән 

килештерә. 

Үтәү вакыты: планлы тикшерүләрне үткәрү елыннан соң килүче елның 31 

августына кадәр; 

3) ел саен төзелә торган План проектын карау өчен үзләренә карата планлы 

тикшерүләрне уздыру планлаштырыла торган юридик затларның, шәхси 

эшкуарларның урнашкан урыны буенча кәгазьдә (күчермәсен электрон формада 

теркәп) кулга тапшыру турында белдерүле заказлы почта юлламасы рәвешендә яисә 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ 

формасында прокуратура органына җибәрә. 

Үтәү вакыты: планлы тикшерүләрне үткәрү елыннан соң килүче елның 1 

сентябренә кадәр. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: карау өчен прокуратура органнарына җибәрелгән еллык 

План проекты. 

5.2.5. Еллык План проекты прокуратура органы тарафыннан каралгач һәм 

тәкъдимнәр кертелгәч җаваплы башкаручы еллык Планны әзерләү буенча: 

1) прокуратура органыннан килгән тәкъдимнәрне исәпкә алып, еллык План 

проектына төзәтмәләр кертә; 

2) үзгәрешләр кертелгән еллык План проектын төбәк дәүләт контролен 

гамәлгә ашыру үзләренең функцияләре булып торучы бүлекләрнең башлыклары, 

Дәүләт комитеты рәисенең тиешле эшчәнлек өлкәләренең кураторы булып торучы 

урынбасарлары белән килештерә; 

3) еллык План проектын раслау өчен Дәүләт комитеты рәисенә җибәрә; 

4) еллык План Дәүләт комитеты рәисе тарафыннан раслангач, аны кәгазьдә 

(күчермәсен электрон рәвештә теркәп) прокуратура органнарына кулга тапшыру 

турында белдерүле заказлы почта юлламасы рәвешендә яисә көчәйтелгән 

consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE6B4C3B379D054C274D4EAFEBBFF77E25B4800BDF34565A121C511387058F34BC11969884t7x1I
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квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ формасында 

җибәрә. 

Үтәү вакыты: планлы тикшерүләрне үткәрү елыннан соң килүче елның 1 

ноябренә кадәр. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: расланган, прокуратура органнарына җибәрелгән еллык 

План. 

5.2.6. Җаваплы башкаручы еллык Планны әзерләгәндә Дәүләт комитетының 

мәгълүматлаштыру бүлегенә расланган еллык Планны Дәүләт комитетының рәсми 

сайтында урнаштыру турында хезмәт язуын җибәрә. 

Үтәү вакыты: еллык Планны Дәүләт комитетының рәсми сайтында 

урнаштыра – Татарстан Республикасы прокуратурасы сайтында планлы тикшерүләр 

уздыруның тиешле расланган бердәм җыелма еллык планы урнаштырылган 

вакыттан алып 5 эш көне узганчы. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган 

еллык План. 

5.2.7. Еллык Планга үзгәрешләр кертү Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 

елның 30 июнендәге 489 номерлы карары белән расланган Еллык планнарны 

әзерләү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракларда Дәүләт комитеты боерыгы 

нигезендә рөхсәт ителә. Еллык Планга кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр 

алар кертелгәннән соң 3 эш көне эчендә кәгазьдә (күчермәсен электрон рәвештә 

теркәп) тиешле кулга тапшыру турында белдерүле заказлы почта юлламасы 

рәвешендә яисә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган 

электрон документ формасында билгеләнгән тәртиптә тиешле прокуратура 

органына җибәрелә, шулай ук үзгәрешләр кертелгән көннән соң 5 эш көне эчендә 

билгеләнгән тәртиптә Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырыла. 

5.3. «Юридик затка, шәхси эшкуарга планлы документар тикшерү уздыру» 

административ процедурасы. 

5.3.1. «Юридик затка, шәхси эшкуарга планлы документар тикшерү уздыру» 

административ процедурасын башлап җибәрү өчен тиешле юридик затны, шәхси 

эшкуарны еллык Планга кертү нигез булып тора. Еллык Планны формалаштыру 

һәм аны Интернет челтәрендә Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштыру 

тәртибе федераль законнарда билгеләнгән. 

«Юридик затка, шәхси эшкуарга планлы документар тикшерү уздыру» 

административ процедурасы административ гамәлләрнең түбәндәге тәртибенә 

ярашлы рәвештә гамәлгә ашырыла: 

- тикшерүне үткәрү өчен җаваплы булган вазыйфаи затларны билгеләү; 

- тикшерү үткәрү турында боерык рәсмиләштерү; 

- юридик затка, шәхси эшкуарга планлы тикшерүне үткәрү хакында хәбәр 

итү; 

- тикшерүне үткәрү; 

- тикшерүләрнең нәтиҗәләрен рәсмиләштерү. 

5.3.2. Еллык План нигезендә үз компетенцияләре кысаларында тикшерү 

үткәрүче Дәүләт комитеты бүлекләре башлыклары юридик затка, шәхси эшкуарга 
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тикшерү үткәрү өчен вәкаләт бирелгән вазыйфаи затларны һәм җаваплы 

башкаручыны билгели. 

Үтәү вакыты: тикшерүне үткәрә башлар алдыннан ун эш көненнән дә соңга 

калмыйча. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга тикшерүне гамәлгә ашыру 

өчен билгеләнгән вазыйфаи затларның исемлеге һәм җаваплы башкаручы. 

5.3.3. Җаваплы башкаручы: 

- Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 

номерлы боерыгы белән расланган формада юридик затка, шәхси эшкуарга планлы 

документар тикшерү уздырылуы турында боерык проектын әзерли; 

- боерык проектын имза кую өчен Дәүләт комитеты рәисенә (рәисе 

урынбасарына) юллый. 

Үтәү вакыты: тикшерүне үткәрә башлар алдыннан җиде эш көненнән дә соңга 

калмыйча. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга карата документар 

тикшерү үткәрү турында Дәүләт комитеты рәисе (рәисе урынбасары) тарафыннан 

имзаланган боерык. 

5.3.4. Җаваплы башкаручы планлы документар тикшерүне үткәрә башлау 

турында боерык күчермәсен кулга тапшыру турында белдерүле заказлы почта 

юлламасы җибәрү юлы белән һәм (яисә) көчәйтелгән квалификацияле электрон 

имза белән имзаланган һәм юридик затның, шәхси эшкуарның электрон почта 

адресына җибәрелгән электрон документ рәвешендә, әгәр мондый адрес тиешенчә 

юридик затларның бердәм реестрында, шәхси эшкуарларларның бердәм дәүләт 

реестрында булса, яисә элегрәк юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан Дәүләт 

комитетына тапшырылган булса, яисә бүтән үтемле ысул белән юридик затка, 

шәхси эшкуарга планлы тикшерү үткәреләчәге хакында хәбәр итә. 

Юридик затка, шәхси эшкуарга – үзкөйләнешле оешма әгъзасына карата 

тикшерү үткәрелгән очракта җаваплы башкаручы шулай ук, планлы документар 

тикшерүне үткәргәндә аннан вәкил катнашу мөмкинлеген тәэмин итү 

максатларында, үзкөйләнешле оешмага хәбәр җибәрә. 

Үтәү вакыты: тикшерүне үткәрә башлар алдыннан өч эш көненнән дә соңга 

калмыйча. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: планлы документар тикшерү уздыру турында юридик 

затка, шәхси эшкуарга җибәрелгән боерык күчермәсе һәм үзкөйләнешле оешмага 

(үзкөйләнешле оешма әгъзасына тикшерү уздырылган очракта) җибәрелгән 

хәбәрләмә. 

5.3.5. Юридик зат, шәхси эшкуар, боерык күчермәсен алган мизгелдән башлап 

ун эш көне эчендә, Дәүләт комитетына планлы документар тикшерү үткәрү 

турындагы боерыкта күрсәтелгән документларны җибәрергә бурычлы. 

Күрсәтелгән документлар мөһер (булган очракта) һәм, тиешенчә, шәхси 

эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат җитәкчесенең, бүтән вазыйфаи 

затының имзасы белән таныкланган күчермәләре рәвешендә тапшырыла. 
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Юридик зат, шәхси эшмәкәр гарызнамәдә күрсәтелгән документларны 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон 

документлар рәвешендә тапшырырга хокуклы. 

Әгәр дә Россия Федерациясе законнарында башкача каралмаса, Дәүләт 

комитетына тапшырыла торган документларның күчермәләрен нотариаль яктан 

таныклауны таләп итү рөхәт ителми. 

Дәүләт комитеты юридик заттан, шәхси эшкуардан Дәүләт комитеты 

тарафыннан дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) бүтән органнарыннан, 

муниципаль контроль органнарыннан алынырга мөмкин булган белешмәләрне һәм 

документларны таләп итәргә хокуклы түгел. 

Дәүләт комитеты, тикшерүләрне оештырганда һәм уздырганда, түләүсез 

нигездә, шул исәптән электрон рәвештә, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

билгеләнгән исемлеккә кертелгән документларны һәм (яисә) мәгълүматларны 

шушы документлар һәм (яисә) мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт 

органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарының яки 

җирле үзидарә органнарының ведомство буйсынуындагы оешмалардан 

ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында Россия Федерациясе 

Хөкүмәте билгеләгән чорларда һәм тәртиптә сората һәм ала. 

5.3.6. Тикшерүне үткәрү өчен вәкаләт бирелгән вазыйфаи затлар Дәүләт 

комитеты карамагында булган документлардагы белешмәләр һәм юридик зат, 

шәхси эшкуар тарафыннан тапшырылган документлардагы белешмәләр нигезендә: 

- белешмәләрнең дөрес булуына карата бәяләү үткәрә; 

- документлардагы белешмәләрне юридик зат, шәхси эшкуар эшчәнлегенең 

билгеләнгән зарури таләпләргә туры килүе-килмәве предметы буенча бәяли. 

Әгәр документар тикшерү барышында юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан 

тапшырылган документларда хаталар булуы һәм (яисә) каршылыклар, яисә бу 

документларда булган мәгълүматларның Дәүләт комитеты карамагында булган 

документлардагы мәгълүматларга туры килмәве ачыкланса, җаваплы башкаручы:  

- юридик затка, шәхси эшкуарга, белешмәләрне бәяләү нәтиҗәләре турындагы 

мәгълүмат белән һәм ун эш көнендә язмача рәвештә кирәкле аңлатмаларны  

тапшыруын таләп итеп, хат (дәлилле гарызнамә) әзерли; 

- хатны (дәлилле гарызнамәне) имза салу өчен Дәүләт комитеты рәисенә 

(рәисе урынбасарына) җибәрә; 

- имзаланганнан соң хатны (дәлилле гарызнамәне) юридик затның, шәхси 

эшкуарның адресына кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп 

яисә бүтән үтемле ысул белән (факимиль элемтә, электрон почта, кулга алу турында 

тамгасы белән кулга тапшырып) җибәрә. 

Дәүләт комитетына тапшырылган документларда ачыкланган хаталарга һәм 

(яки) каршылыкларга карата яисә бу документларда булган белешмәләрнең Дәүләт 

комитеты карамагындагы документларның белешмәләренә туры килмәвенә карата 

аңлатмалар тапшыручы юридик зат, шәхси эшкуар Дәүләт комитетына элегрәк 

тапшырылган документларның төгәл булуын раслый торган документларны өстәмә 

рәвештә тапшырырга хокуклы. 
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Элек тапшырылган документларның дөреслеген раслый торган аңлатмалар 

һәм (яисә) документлар алынганнан соң, тикшерүне үткәрү өчен вәкаләт бирелгән 

вазыйфаи затлар юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан тапшырылган, элек 

тапшырылган документларның дөреслеген раслый торган аңлатмаларны һәм (яисә) 

документларны карап тикшерәләр һәм җаваплы зат тикшерү актын төзи. 

Әгәр дә элегрәк тапшырылган документларның дөреслеген раслап 

тапшырылучы аңлатмалаларны һәм документларны карап тикшергәннән соң, яисә 

аңлатмалар аңлатмалар булмаганда Дәүләт комитеты зарури таләпләрне бозу 

билгеләрен билгеләсә, Дәүләт комитетының вазыйфаи затлары урынга чыгып 

тикшерү үткәрергә хокуклы, аны үткәргәндә юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән 

документар тикшерүне үткәргәндә алар тарафыннан тапшырылган документларны 

һәм (яки) мәгълүматны таләп итү рөхсәт ителми. Мондый очракта документар 

тикшерү нәтиҗәсе «Юридик затка, шәхси эшмәкәргә урынга чыгып планлы 

тикшерү үткәрү» административ процедурасын башкаруны башлау нигезенә туры 

киләчәк». 

Үтәү вакыты: тикшерү уздыру турында боерыкта билгеләнгән тикшерү 

уздыру срогы дәвамында, ләкин 20 эш көненнән артык түгел. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан тапшырылган, 

карап тикшерелгән аңлатмалар һәм (яки) документлар; зарурлык булганда планнан 

тыш урынга чыгып тикшерү үткәрү турында боерык проекты. 

5.3.7. Тапшырылган документларны һәм мәгълүматларны карау нәтиҗәләре 

буенча җаваплы башкаручы ике нөсхәдә РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 

2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән расланган формада 

тикшерү актын төзи. 

Тикшерү нәтиҗәсендә бәя билгеләүнең билгеләнгән тәртибе бозылуларны 

ачыклаган очракта, җаваплы башкаручы түбәндәге гамәлләрне башкара: 

- тикшерүне үткәрү вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан 

тапшырылган тикшерү нәтиҗәләре нигезендә ачыкланган бозуларны тикшерү 

актында терки; 

- үз компетенцияләренә кагыла торган өлештә бозуларны тикшерү 

нәтиҗәсендә ачыкланган бозуларны туктату (бетерү) турында тикшерүне үткәрү 

вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан тапшырылган күрсәтмәләрнең 

проектлары нигезендә, бетерү чорларын күрсәтеп, тикшерү нәтиҗәсендә 

ачыкланган бозуларны туктату (бетерү) турында Дәүләт комитетының җыелма 

күрсәтмәсе проектын әлеге Регламентка 2 нче кушымтада бирелгән форма буенча 

әзерли һәм Дәүләт комитеты рәисенә кул кую өчен җибәрә. Дәүләт комитеты 

күрсәтмәсенең билгеләнгән вакытларда үтәлүен тикшереп тору, бүлек 

компетенциясе кысаларында, тикшерүне үткәрү вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар 

тарафыннан гамәлгә ашырыла; 

- административ хокук бозу билгеләре ачыкланганда, Дәүләт комитеты 

вәкаләтләренә туры китереп, административ хокук бозулар турында эшләр кузгата. 

Үзкөйләнешле оешма әгъзаларының зарури таләпләрне бозулары ачыкланган 

очракта җаваплы башкаручы тикшерүне уздыру тәмамланган көннән соң биш эш 
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көне эчендә ачыкланган бозулар турында үзкөйләнешле оешмага белдерүнамә 

җибәрә. 

Тикшерү актының бер нөсхәсен (кушымталарының күчермәләре белән 

берлектә) җаваплы башкаручы эшкә тегеп куя һәм аны Дәүләт комитетына 

билгеләнгән тәртиптә тапшырганчыга кадәр саклый, икенчесен (кушымталарының 

күчермәләре белән берлектә) юридик затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына 

яисә вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты 

белән танышып чыгу турында яисә танышып чыгудан баш тарту турында имза 

куйдыртып тапшыра. 

Юридик затның җитәкчесе, бүтән вазыйфаи заты яисә вәкаләтле вәкиле, 

шәхси эшкуар, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелә 

торган затның тикшерү акты белән танышып чыгуы турында яисә танышып 

чыгудан баш тарту турындагы имза куясы килмәсә, акт кулга тапшыру тамгасы 

белән почта аша заказлы хат итеп җибәрелә, кулга алу турындагы белдерүнамә 

Дәүләт комитеты эшендә саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 

Тикшерелә торган затның дәүләт контроле (күзәтчелеге) кысаларында электрон 

рәвештә хезмәттәшлек итүгә ризалыгы булган очракта, тикшерү акты юридик 

затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына яисә вәкаләтле вәкиленә, шәхси 

эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә шушы актны төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә 

җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта шушы акты төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган, тикшерелүче затка күрсәтелгән 

документның алынуын раслауны тәэмин итә торган ысул белән электрон документ 

рәвешендә җибәрелгән акт тикшерелүче зат тарафыннан алынган дип исәпләнә.  

Актны тапшыру турында хәбәрләмә һәм (яки) башкача раслама Дәүләт комитеты 

эшендә саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 

Үтәү вакыты: 

- тикшерү актын төзү һәм тапшыру: тикшерү тәмамланганнан соң турыдан-

туры (әгәр дә актны төзү өчен үткәрелгән тикшерүләрнең, сынауларның, махсус 

тикшеренүләрнең, экспертизаларның нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр алу зарур 

булса, тикшерү акты контроль буенча чаралар төгәлләнгәннән соң өч эш көненнән 

артмаган чорда төзелә); 

- тикшерү актын заказлы хат итеп яки әлеге актны төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ формасында 

җибәрү: тикшерү актын төзегәннән соң бер эш көне эчендә; 

- тикшерү актын формалаштыру урыны буенча Дәүләт комитетының структур 

бүлекчәсендә саклау: билгеләнгән тәртиптә аны Дәүләт комитеты архивына 

тапшырганчыга кадәр норматив актларда билгеләнгән чорлар дәвамында. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: ике нөсхәдә төзелгән тикшерү акты, аның берсе юридик 

затка, шәхси эшкуарга тапшырылган (җибәрелгән), икенчесе эшкә тегеп куелган 

һәм билгеләнгән тәртиптә формалаштыру урыны буенча Дәүләт комитетының 

структур бүлекчәсендә саклана. 

Үзләренә карата тикшерү үткәрелгән юридик зат, шәхси эшкуар, тикшерү 

актында бәян ителгән фактлар, нәтиҗәләр, тәкъдимнәр белән яисә бирелгән 
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ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмә белән риза булмаган очракта, 

тикшерү актын алган датадан соң унбиш көн эчендә Дәүләт комитетына тикшерү 

актына һәм (яисә) бирелгән ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмәгә 

карата тулаем яисә аның аерым нигезләмәләренә карата язмача рәвештә 

ризасызлыклар тапшырырга хокуклы. Шул ук вакытта юридик зат, шәхси эшкуар 

мондый ризасызлыкларга шушы ризасызлыкларның нигезле булуын раслый торган 

документларны яисә аларның таныкланган күчермәләрен теркәргә яисә аларны 

килешенгән вакытта Дәүләт комитетына тапшырырга хокуклы. Күрсәтелгән 

документлар тикшерелә торган затның көчәйтелгән квалификацияле электрон 

имзасы белән имзаланган электрон документ (электрон документлар пакеты) 

рәвешендә җибәрелергә мөмкин. 

5.3.8. Кузгатылган административ хокук бозу эшен карап тикшерү 

нәтиҗәләре буенча Дәүләт комитеты тарафыннан түбәндәге карарларның берсе 

чыгарыла: 

шушы Регламентка 4 нче кушымтада бирелгән форма буенча административ 

җәза билгеләү турында карар; 

шушы Регламентка 5 нче кушымтада бирелгән форма буенча административ 

хокук бозу эше буенча эш башкаруны туктату турында карар. 

Үтәү вакыты: административ хокук бозу турында беркетмә төзелгән 

мизгелдән башлап унбиш көн дәвамында. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: административ хокук бозу эше буенча административ 

җәза билгеләү турында карар яисә административ хокук бозу эше буенча эш 

башкаруны туктату турында карар. 

5.3.9. Җаваплы башкаручы административ хокук бозу эше буенча 

администиратив җәза билгеләү турындагы карарның күчермәсен яисә 

административ хокук бозу эше буенча эш башкаруны туктату турындагы карарның 

күчермәсен бу карар үзләренә карата чыгарылган физик затка, яисә физик затның 

законлы вәкиленә, яисә юридик затның законлы вәкиленә кул куйдыртып тапшыра, 

яисә күрсәтелгән затларга кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп 

җибәрә. 

Үтәү вакыты: административ хокук бозу эше буенча администиратив җәза 

билгеләү турында карар яисә административ хокук бозу эше буенча эш башкаруны 

туктату турында карар чыгарылган көннән башлап өч көн эчендә. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка яисә шәхси эшкуарга тапшырылган яки 

җибәрелгән административ хокук бозу эше буенча администиратив җәза билгеләү 

турындагы карарның күчермәсе яисә административ хокук бозу эше буенча эш 

башкаруны туктату турындагы карарның күчермәсе. 

5.3.10. Административ процедура тәмамланганнан соң җаваплы башкаручы 

Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле мәгълүматны, планлы 

документар тикшерүне үтәү нәтиҗәләрен теркәү максатында, Дәүләт комитетының 

рәсми сайтында урнаштыру турында хезмәт язуын җибәрә. 

Үтәү вакыты: мәгълүмат урнаштыру – тикшерү акты имзаланганнан соң биш 

эш көненнән дә соңга калмыйча. 
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Гамәлнең нәтиҗәсе: Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган 

планлы документлар тикшерүне үтәү нәтиҗәләре турында мәгълүмат. 

5.3.11. Җаваплы башкаручы тиешле мәгълүматны Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2015 елның 28 апрелендәге 415 номерлы карары нигезендә бердәм 

тикшерүләр реестрына кертә. 

5.4. «Юридик затка, шәхси эшкуарга урынга чыгып планлы тикшерү уздыру» 

административ процедурасы. 

5.4.1. «Юридик затка, шәхси эшкуарга урынга чыгып планлы тикшерү 

уздыру» административ процедурасын башлап җибәрү өчен тиешле юридик затны, 

шәхси эшкуарны еллык Планга кертү нигез булып тора, шулай ук документар 

тикшерү барышында түбәндәгеләр мөмкин булмаган очраклар: 

1) эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау 

турындагы белдерүнамәдә һәм юридик затның, шәхси эшкуарның Дәүләт комитеты 

карамагында булган бүтән документларында бәян ителгән белешмәләрнең тулы һәм 

дөрес булуын тикшереп белү; 

2) юридик затның, шәхси эшкуарның эшчәнлегенең зарури таләпләргә туры 

килүен контроль буенча тиешле чараларны үткәрмичә бәяләү. 

«Юридик затка, шәхси эшкуарга урынга чыгып планлы тикшерү үткәрү» 

административ процедурасы шушы Регламентның 5.3 пунктындагы 5.3.1 

пунктчасында күрсәтелгән административ гамәлләр тәртибенә туры китереп 

гамәлгә ашырыла. 

5.4.2. Тикшерүне үткәрү өчен вәкаләт бирелгән вазыйфаи затларны һәм 

җаваплы башкаручыны билгеләү, урынга чыгып планлы тикшерү үткәрү турында 

боерык әзерләү, юридик затка, шәхси эшкуарга урынга чыгып планлы тикшерү 

үткәреләчәге турында хәбәр итү, үзкөйләнешле оешма әгъзасына тикшерү 

уздырылган очракта, – үзкөйләнешле оешмага хәбәр итү әлеге Регламентның 5.3 

пунктындагы 5.3.2-5.3.4 пунктчаларына туры китереп гамәлгә ашырыла. 

5.4.3. Дәүләт комитетының тикшерүне уздыручы вазыйфаи затлары юридик 

затның, шәхси эшкуарның объектына килеп җиткәннән соң юридик затның 

җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшкуарга, 

аның вәкаләтле вәкиленә кул куйдыртып, бер үк вакытта хезмәт таныклыкларын 

күрсәтеп, тикшерү уздырылуы турында мөһер белән таныкланган боерык 

күчермәсен тапшыралар. 

Тикшерелергә тиешле затларның таләбе буенча Дәүләт комитетының 

вазыйфаи затлары үзләренең вәкаләтләрен раслау максатларында Дәүләт комитеты 

турында, шулай ук экспертлар, экспертлык оешмалары турында мәгълүмат бирергә 

бурычлы. 

Юридик затның җитәкчесенең, бүтән вазыйфаи затының һәм вәкаләтле 

вәкиленең, шәхси эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиленең гозере буенча Дәүләт 

комитетының вазыйфаи затлары тикшерелергә тиешле затларны контроль буенча 

чаралар үткәрүнең административ регламентлары һәм аларны юридик зат, шәхси 

эшкуар тарафыннан эшчәнлекләрен гамәлгә ашырганда файдаланыла торган 

объектларда үткәрү тәртибе белән таныштырырга бурычлы. 
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Тикшерү барышында Дәүләт комитеты вазыйфаи затлары тарафыннан әлеге 

Регламентның 4 бүлегендә күрсәтелгән, юридик затларның, шәхси эшкуарларның 

бәя билгеләү, бәяләрне (тарифларны) формалаштыру һәм куллану тәртибенә 

законнарда билгеләнгән зарури таләпләрнең үтәве турында нәтиҗә ясау, шулай ук 

тикшерү нәтиҗәләре буенча дөрес карар кабул итү өчен әһәмияте булган 

документлар тикшерелә. 

Юридик затның һәм шәхси эшкуарның исәпкә алу документларының 

колачлылык дәрәҗәсенә карап, документларга тоташ яки сайланма тикшерү 

уздырылырга мөмкин. 

Тоташ тикшерү методы кулланылган очракта, юридик затның һәм шәхси 

эшкуарның исәпкә алуның билгеле бер бүлегенә һәм тиешле хисап чорына караган 

барча беренчел исәпкә алу документлары, шулай ук әлеге документларда, исәпкә 

алу регистрларында рәсмиләштерелгән хуҗалык операцияләренең 

чагылыдырылышы тикшерүгә дучар ителә. 

Сайланма тикшерү методы кулланылган очракта, юридик затның һәм шәхси 

эшкуарның исәпкә алу документларының тикшерүчеләр тарафыннан хуҗалык 

операцияләренең әһәмиятен исәпкә алып, шулай ук очраклы рәвештә сайлап алу 

методларын кулланып сайлап алынган бер өлеше тикшерелә. 

Исәпкә алу документациясенең колачлылык дәрәҗәсе тикшерүчеләр 

тарафыннан мөстәкыйль, тикшерелергә тиешле документлар күләменә, юридик 

затның һәм шәхси эшкуарның бухгалтерлык исәбе торышына карап һәм башка 

шартларга бәйләп билгеләнә. 

Тикшерү уздыру барышында юридик затларның, шәхси эшкуарларның 

беренче исәпкә алу документларын рәсмиләштерүгә һәм бухгалтерлык исәбендә 

тиешле хуҗалык операцияләрен чагылдыруга карата таләпләрне үтәве, әлеге 

операцияләрне документлаштыру нигезе булып торучы беренчел документларның 

булу-булмавы тикшерелә. 

Тикшерүне үткәрү вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар контроль буенча 

түбәндәге чараларны үткәрәләр: 

1) алдагы тикшерүдә ачыкланган бәя билгеләү тәртибе бозылуның тулысынча 

юкка чыгарылуын тикшерәләр; 

2) бухгалтерлык хисаплылыгында чагылдырылган күрсәткечләрнең җайга 

салынулы бәяләрне (тарифларны) формалаштырганда кулланылган план-исәпләмә 

күрсәткечләренә туры килүен тикшерәләр. 

Контрольлек чарасы җайга салынулы бәяләрнең (тарифларның) һәр төре 

буенча аерым-аерым, формалаштырылган һәм кулланылган бәяләр исәпләмәсен 

бухгалтерлык хисаплылыгындагы тиешле күрсәткечләр белән чагыштыру юлы 

белән уздырыла; 

3) бухгалтерлык хисаплылыгындагы күрсәткечләрнең юридик затлар, шәхси 

эшкуарлар тарафыннан бәя билгеләү, бәяләрне (тарифларны) формалаштыру һәм 

куллану буенча гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртипкә карата зарури 

таләпләрнең үтәлүе өчен әһәмияте булган синтетик һәм аналитик исәп 

белешмәләренә туры килүен тикшерәләр; 
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4) фактик чыгымнарның план-исәпләмә бәясендә (тарифында) расланган 

сарыфларга туры килүен тикшерәләр; 

5) продукциягә (товарларга, эшләргә, хезмәтләргә) бәяләрне (тарифларны) 

формалаштыруга йогынты ясый торган, юридик зат һәм шәхси эшкуар тарафыннан 

башкарылган алыш-бирешләр буенча финанс-хуҗалык операцияләренең 

бухгалтерлык хисабында чагылдырылуының тулы һәм дөрес булуын тикшерәләр; 

6) юридик зат һәм шәхси эшкуар тарафыннан башкарылган алыш-бирешләр 

буенча продукциягә (товарларга, эшләргә, хезмәтләргә) бәяләрне (тарифларны) 

куллануның дөрес булу-булмавын тикшерәләр; 

7) юридик затның һәм шәхси эшкуарның финанс-хуҗалык эшчәнлегенең 

башка юнәлешләренә анализ ясыйлар. 

Үтәү вакыты: урынга чыгып планлы тикшерү уздырылуы турында боерыкта 

билгеләнгән тикшерү уздыру срогы дәвамында. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: контроль буенча үткәрелгән чаралар. 

5.4.3.1. Әгәр дә шәхси эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат 

җитәкчесенең яки бүтән вазыйфаи затының булмый торуы сәбәпле, яисә юридик 

затның, шәхси эшмәкәрнең фактта эшчәнлеге гамәлгә ашырылмау сәбәпле, яисә 

шәхси эшмәкәрнең, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат җитәкчесенең яки бүтән 

вазыйфаи затының тикшерү үткәрүнең мөмкин булмавына китереп чыгарган башка 

гамәлләре (гамәл кылмавы) аркасында урынга чыгып планлы тикшерүне үткәрү 

мөмкин булмаса, Дәүләт комитеның вазыйфаи заты, аны үткәрүнең мөмкин булмау 

сәбәпләрен күрсәтеп, тиешле тикшерүне үткәрүнең мөмкин булмавы хакында акт 

төзи. Бу очракта Дәүләт комитеты тиешле тикшерүне үткәрүнең мөмкин булмавы 

хакында актны төзегән көннән башлап өч ай дәвамында мондый юридик затка, 

шәхси эшмәкәргә карата, планлы тикшерүне еллык планлы тикшерүләр планына 

кертмичә һәм юридик затка, шәхси эшмәкәргә алдан хәбәр итмичә, урынга чыгып 

планнан тыш тикшерү үткәрү хакында карар кабул итәргә хокуклы. 

5.4.4. Җаваплы башкаручы үткәрелгән контрольлек чаралары нигезендә РФ 

Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы 

боерыгы белән расланган форма буенча ике нөсхәдә тикшерү актын төзи. 

Тикшерү нәтиҗәсендә бәя билгеләүнең билгеләнгән тәртибе бозылуларны 

ачыклаган очракта, җаваплы башкаручы түбәндәге гамәлләрне башкара: 

- тикшерүне үткәрү вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан 

тапшырылган тикшерү нәтиҗәләре нигезендә ачыкланган бозуларны тикшерү 

актында терки; 

- үз компетенцияләренә кагыла торган өлештә бозуларны тикшерү 

нәтиҗәсендә ачыкланган бозуларны туктату (бетерү) турында тикшерүне үткәрү 

вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан тапшырылган күрсәтмәләрнең 

проектлары нигезендә, бетерү чорларын күрсәтеп, тикшерү нәтиҗәсендә 

ачыкланган бозуларны туктату (бетерү) турында Дәүләт комитетының җыелма 

күрсәтмәсе проектын әлеге Регламентка 2 нче кушымтада бирелгән форма буенча 

әзерли һәм Дәүләт комитеты рәисенә кул кую өчен җибәрә. Дәүләт комитеты 

күрсәтмәсенең билгеләнгән вакытларда үтәлүен тикшереп тору, бүлек 
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компетенциясе кысаларында, тикшерүне үткәрү вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар 

тарафыннан гамәлгә ашырыла; 

- административ хокук бозу билгеләре ачыкланганда, Дәүләт комитеты 

вәкаләтләренә туры китереп, административ хокук бозулар турында эшләр кузгата. 

Үзкөйләнешле оешма әгъзаларының зарури таләпләрне бозулары ачыкланган 

очракта җаваплы башкаручы тикшерүне уздыру тәмамланган көннән соң биш эш 

көне эчендә ачыкланган бозулар турында үзкөйләнешле оешмага белдерүнамә 

җибәрә. 

Тикшерү актына түбәндәгеләр теркәлә: 

үткәрелгән тикшерүләрнең, сынауларның һәм экспертизаларның 

беркетмәләре яисә бәяләмәләре; 

зарури таләпләрне бозган өчен җаваплылык йөкләнә торган юридик затның 

вазыйфаи затларының (вәкилләренең), шәхси эшкуарның аңлатмалары; 

тикшерү нәтиҗәләренә бәйле булган бүтән документлар яисә аларның 

күчермәләре. 

Тикшерү актының бер нөсхәсен (кушымталарының күчермәләре белән 

берлектә) җаваплы башкаручы эшкә тегеп куя һәм аны Дәүләт комитетына 

билгеләнгән тәртиптә тапшырганчыга кадәр саклый, икенчесен (кушымталарының 

күчермәләре белән берлектә) юридик затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына 

яисә вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты 

белән танышып чыгу турында яисә танышып чыгудан баш тарту турында имза 

куйдыртып тапшыра. 

Юридик затның җитәкчесе, бүтән вазыйфаи заты яисә вәкаләтле вәкиле, 

шәхси эшкуар, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелә 

торган затның тикшерү акты белән танышып чыгуы турында яисә танышып 

чыгудан баш тарту турындагы имза куясы килмәсә, акт кулга тапшыру тамгасы 

белән почта аша заказлы хат итеп җибәрелә, кулга алу турындагы белдерүнамә 

Дәүләт комитеты эшендә саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 

Тикшерелә торган затның дәүләт контроле (күзәтчелеге) кысаларында электрон 

рәвештә хезмәттәшлек итүгә ризалыгы булган очракта, тикшерү акты юридик 

затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына яисә вәкаләтле вәкиленә, шәхси 

эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә шушы актны төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә 

җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта шушы акты төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган, тикшерелүче затка күрсәтелгән 

документның алынуын раслауны тәэмин итә торган ысул белән электрон документ 

рәвешендә җибәрелгән акт тикшерелүче зат тарафыннан алынган дип исәпләнә.  

Актны тапшыру турында хәбәрләмә һәм (яки) башкача раслама Дәүләт комитеты 

эшендә саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 

Үтәү вакыты: 

- тикшерү актын төзү һәм тапшыру: тикшерү тәмамланганнан соң турыдан-

туры (әгәр дә актны төзү өчен үткәрелгән тикшерүләрнең, сынауларның, махсус 

тикшеренүләрнең, экспертизаларның нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр алу зарур 



23 

 

 

 
 

булса, тикшерү акты контроль буенча чаралар төгәлләнгәннән соң өч эш көненнән 

артмаган чорда төзелә); 

- тикшерү актын заказлы хат итеп яки әлеге актны төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ формасында 

җибәрү: тикшерү актын төзегәннән соң бер эш көне эчендә; 

- тикшерү актын формалаштыру урыны буенча Дәүләт комитетының структур 

бүлекчәсендә саклау: билгеләнгән тәртиптә аны Дәүләт комитеты архивына 

тапшырганчыга кадәр норматив актларда билгеләнгән чорлар дәвамында. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: ике нөсхәдә төзелгән тикшерү акты, аның берсе юридик 

затка, шәхси эшкуарга тапшырылган (җибәрелгән), икенчесе эшкә тегеп куелган 

һәм билгеләнгән тәртиптә формалаштыру урыны буенча Дәүләт комитетының 

структур бүлекчәсендә саклана. 

Үзләренә карата тикшерү үткәрелгән юридик зат, шәхси эшкуар, тикшерү 

актында бәян ителгән фактлар, нәтиҗәләр, тәкъдимнәр белән яисә бирелгән 

ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмә белән риза булмаган очракта, 

тикшерү актын алган датадан соң унбиш көн эчендә Дәүләт комитетына тикшерү 

актына һәм (яисә) бирелгән ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмәгә 

карата тулаем яисә аның аерым нигезләмәләренә карата язмача рәвештә 

ризасызлыклар тапшырырга хокуклы. Шул ук вакытта юридик зат, шәхси эшкуар 

мондый ризасызлыкларга шушы ризасызлыкларның нигезле булуын раслый торган 

документларны яисә аларның таныкланган күчермәләрен теркәргә яисә аларны 

килешенгән вакытта Дәүләт комитетына тапшырырга хокуклы. Күрсәтелгән 

документлар тикшерелә торган затның көчәйтелгән квалификацияле электрон 

имзасы белән имзаланган электрон документ (электрон документлар пакеты) 

рәвешендә җибәрелергә мөмкин. 

5.4.5. Бозулар ачыкланган очракта Дәүләт комитеты тарафыннан гаепле 

затларны администартив җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрү әлеге 

Регламентның 5.3 пунктының 5.3.8, 5.3.9 пунктчаларына ярашлы рәвештә гамәлгә 

ашырыла. 

5.4.6. Җаваплы башкаручы юридик затның, шәхси эшкуарның тикшерүләрне 

исәпкә алу журналында (ул булган очракта) урынга чыгып үткәрелгән планлы 

тикшерү турында, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының аталышы, тикшерүне 

үткәрә башлау һәм тәмамлау даталары, аны үткәрү вакытлары, тикшерүнең төре, 

тикшерүнең хокукый нигезләре, максатлары, бурычлары һәм предметы, ачыкланган 

бозулар һәм бирелгән күрсәтмәләр турындагы белешмәләрне үз эченә алган язуны 

терки, шулай ук тикшерүне үткәргән вазыйфаи затларның фамилияләре, исемнәре, 

аталарының исемнәре һәм аларның имзалары күрсәтелә.   

Үтәү вакыты: тикшерү тәмамланганнан соң турыдан-туры. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затның, шәхси эшкуарның тикшерүләрне исәпкә 

алу журналында (ул булган очракта) урынга чыгып үткәрелгән планлы тикшерү 

турында теркәлгән язу. 

5.4.7. Административ процедура тәмамланганнан соң җаваплы башкаручы 

Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле мәгълүматны, урынга 
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чыгып планлы тикшерүне үтәү нәтиҗәләрен теркәү максатында, Дәүләт 

комитетының рәсми сайтында урнаштыру турында хезмәт язуын җибәрә. 

Үтәү вакыты: мәгълүмат урнаштыру – тикшерү акты имзаланганнан соң биш 

эш көненнән дә соңга калмыйча. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган 

урынга чыгып планлы тикшерүне үтәү нәтиҗәләре турында мәгълүмат. 

5.4.8. Җаваплы башкаручы тиешле мәгълүматны Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2015 елның 28 апрелендәге 415 номерлы карары нигезендә бердәм 

тикшерүләр реестрына кертә. 

5.5. «Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш документар тикшерү 

уздыру» административ процедурасы. 

5.5.1. «Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш документар тикшерү 

уздыру» административ процедурасын башлау өчен шушы Регламентның 2.4 

пунктындагы 2.4.3, 2.4.4 пунктчаларында күрсәтелгән очраклар нигез булып тора. 

«Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш документар тикшерү уздыру» 

административ процедурасы гамәлләрнең түбәндәге тәртибенә ярашлы рәвештә 

гамәлгә ашырыла: 

- тикшерүне үткәрү өчен җаваплы булган вазыйфаи затларны билгеләү; 

- тикшерү үткәрү турында боерык рәсмиләштерү; 

- тикшерүне үткәрү; 

- тикшерүләрнең нәтиҗәләрен рәсмиләштерү. 

5.5.2. Дәүләт комитеты бүлекләренең үз вәкаләтләре кысаларында тикшерүне 

үткәрүче башлыклары юридик затка, шәхси эшкуарга карата планнан тыш 

документар тикшерү өчен юридик затка, шәхси эшкуарга карата документар 

тикшерү үткәрүгә вәкаләтле булган вазыйфаи затларны һәм җаваплы башкаручыны 

билгели. 

Үтәү вакыты: планнан тыш документар тикшерү үткәрү өчен нигезләр 

барлыкка килгән көннән башлап бер эш көне эчендә. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш документар 

тикшерүне гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән вазыйфаи затларның исемлеге һәм 

җаваплы башкаручы. 

5.5.3. Шушы Регламентның 5.3 пунктындагы 5.3.3 пунктчасында билгеләнгән 

тәртиптә юридик затка, шәхси эшкуарга карата планнан тыш документар тикшерү 

үткәрү турында Дәүләт комитеты рәисенең (рәис урынбасарының) боерыгын 

әзерләү. 

Үтәү вакыты: планнан тыш документар тикшерүне үткәрү өчен вәкаләт 

бирелгән вазыйфаи затлар билгеләнгәннән соң өч эш көне эчендә. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга карата планнан тыш 

документар тикшерү үткәрү турында Дәүләт комитеты рәисе (рәисе урынбасары) 

тарафыннан имзаланган боерык. 

5.5.4. Җаваплы башкаручы юридик затка, шәхси эшкуарга, планнан тыш 

документар тикшерү уздырылуы турында боерык күчермәсен кулга тапшыру 

турында белдерүле заказлы почта юлламасы яки мөмкин булган башка төрле ысул 
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(факсимиль элемтә, электрон почта, кулга тапшыру турында тамгалап кулдан) 

белән җиткереп, планнан тыш документар тикшерү уздырылуы турында хәбәр итә. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга җибәрелгән планнан тыш 

документар тикшерү уздырылуы турында боерык күчермәсе. 

5.5.5. Юридик зат, шәхси эшкуар, боерык күчермәсен алган мизгелдән башлап 

ун эш көне эчендә, Дәүләт комитетына планнан тыш документар тикшерү үткәрү 

турындагы боерыкта күрсәтелгән документларны җибәрергә бурычлы. 

Күрсәтелгән документлар мөһер (булган очракта) һәм, тиешенчә, шәхси 

эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат җитәкчесенең, бүтән вазыйфаи 

затының имзасы белән таныкланган күчермәләре рәвешендә тапшырыла. Юридик 

зат, шәхси эшмәкәр гарызнамәдә күрсәтелгән документларны көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документлар рәвешендә 

тапшырырга хокуклы. 

Әгәр дә Россия Федерациясе законнарында башкача каралмаса, Дәүләт 

комитетына тапшырыла торган документларның күчермәләрен нотариаль яктан 

таныклауны таләп итү рөхәт ителми. 

Дәүләт комитеты юридик заттан, шәхси эшкуардан Дәүләт комитеты 

тарафыннан дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) бүтән органнарыннан, 

муниципаль контроль органнарыннан алынырга мөмкин булган белешмәләрне һәм 

документларны таләп итәргә хокуклы түгел. 

Дәүләт комитеты, тикшерүләрне оештырганда һәм уздырганда, түләүсез 

нигездә, шул исәптән электрон рәвештә, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

билгеләнгән исемлеккә кертелгән документларны һәм (яисә) мәгълүматларны 

шушы документлар һәм (яисә) мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт 

органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарының яки 

җирле үзидарә органнарының ведомство буйсынуындагы оешмалардан 

ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында Россия Федерациясе 

Хөкүмәте билгеләгән чорларда һәм тәртиптә сората һәм ала. 

5.5.6. Юридик зат, шәхси эшкуар документларында бәян ителгән 

белешмәләрне бәяләү, тапшырылган документлардагы кисәтүләргә каршы юридик 

затның, шәхси эшкуарның аңлатмаларын карап тикшерү шушы Регламентның 5.3 

пунктындагы 5.3.6 пунктчасында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

5.5.7. Тапшырылган документларны һәм мәгълүматларны карау нәтиҗәләре 

буенча җаваплы башкаручы ике нөсхәдә РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 

2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән расланган формада 

тикшерү актын төзи. 

Тикшерү нәтиҗәсендә бәя билгеләүнең билгеләнгән тәртибе бозылуларны 

ачыклаган очракта, җаваплы башкаручы түбәндәге гамәлләрне башкара: 

- тикшерүне үткәрү вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан 

тапшырылган тикшерү нәтиҗәләре нигезендә ачыкланган бозуларны тикшерү 

актында терки; 

- үз компетенцияләренә кагыла торган өлештә бозуларны тикшерү 

нәтиҗәсендә ачыкланган бозуларны туктату (бетерү) турында тикшерүне үткәрү 

вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан тапшырылган күрсәтмәләрнең 
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проектлары нигезендә, тикшерү нәтиҗәсендә ачыкланган бозуларны туктату 

(бетерү) турында Дәүләт комитетының җыелма күрсәтмәсе проектын әлеге 

Регламентка 2 нче кушымтада бирелгән форма буенча әзерли һәм Дәүләт комитеты 

рәисенә кул кую өчен җибәрә. Дәүләт комитеты күрсәтмәсенең билгеләнгән 

вакытларда үтәлүен тикшереп тору, бүлек компетенциясе кысаларында, тикшерүне 

үткәрү вәкаләте бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла; 

- административ хокук бозу билгеләре ачыкланганда, Дәүләт комитеты 

вәкаләтләренә туры китереп, административ хокук бозулар турында эшләр кузгата. 

Тикшерү актының бер нөсхәсен (кушымталарының күчермәләре белән 

берлектә) җаваплы башкаручы эшкә тегеп куя һәм аны Дәүләт комитетына 

билгеләнгән тәртиптә тапшырганчыга кадәр саклый, икенчесен (кушымталарының 

күчермәләре белән берлектә) юридик затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына 

яисә вәкаләтле вәкиленә, шәхси эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты 

белән танышып чыгу турында яисә танышып чыгудан баш тарту турында имза 

куйдыртып тапшыра. 

Юридик затның җитәкчесе, бүтән вазыйфаи заты яисә вәкаләтле вәкиле, 

шәхси эшкуар, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелә 

торган затның тикшерү акты белән танышып чыгуы турында яисә танышып 

чыгудан баш тарту турындагы имза куясы килмәсә, акт кулга тапшыру тамгасы 

белән почта аша заказлы хат итеп җибәрелә, кулга алу турындагы белдерүнамә 

Дәүләт комитеты эшендә саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 

Тикшерелә торган затның дәүләт контроле (күзәтчелеге) кысаларында электрон 

рәвештә хезмәттәшлек итүгә ризалыгы булган очракта, тикшерү акты юридик 

затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына яисә вәкаләтле вәкиленә, шәхси 

эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә шушы актны төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә 

җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта шушы акты төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган, тикшерелүче затка күрсәтелгән 

документның алынуын раслауны тәэмин итә торган ысул белән электрон документ 

рәвешендә җибәрелгән акт тикшерелүче зат тарафыннан алынган дип исәпләнә.  

Актны тапшыру турында хәбәрләмә һәм (яки) башкача раслама Дәүләт комитеты 

эшендә саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. 

Үтәү вакыты: 

- тикшерү актын төзү һәм тапшыру: тикшерү тәмамланганнан соң турыдан-

туры (әгәр дә актны төзү өчен үткәрелгән тикшерүләрнең, сынауларның, махсус 

тикшеренүләрнең, экспертизаларның нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр алу зарур 

булса, тикшерү акты контроль буенча чаралар төгәлләнгәннән соң өч эш көненнән 

артмаган чорда төзелә); 

- тикшерү актын заказлы хат итеп яки әлеге актны төзегән затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ формасында 

җибәрү: тикшерү актын төзегәннән соң бер эш көне эчендә; 

- формалаштыру урыны буенча Дәүләт комитетының структур бүлекчәсендә 

аны билгеләнгән тәртиптә Дәүләт комитеты архивына тапшырганчыга кадәр 

норматив актларда билгеләнгән сроклар дәвамында саклау. 
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Гамәлнең нәтиҗәсе: ике нөсхәдә төзелгән тикшерү акты, аның берсе юридик 

затка, шәхси эшкуарга тапшырылган (җибәрелгән), икенчесе эшкә тегеп куелган 

һәм билгеләнгән тәртиптә формалаштыру урыны буенча Дәүләт комитетының 

структур бүлекчәсендә саклана. 

Үзләренә карата тикшерү үткәрелгән юридик зат, шәхси эшкуар, тикшерү 

актында бәян ителгән фактлар, нәтиҗәләр, тәкъдимнәр белән яисә бирелгән 

ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмә белән риза булмаган очракта, 

тикшерү актын алган датадан соң унбиш көн эчендә Дәүләт комитетына тикшерү 

актына һәм (яисә) бирелгән ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсәтмәгә 

карата тулаем яисә аның аерым нигезләмәләренә карата язмача рәвештә 

ризасызлыклар тапшырырга хокуклы. Шул ук вакытта юридик зат, шәхси эшкуар 

мондый ризасызлыкларга шушы ризасызлыкларның нигезле булуын раслый торган 

документларны яисә аларның таныкланган күчермәләрен теркәргә яисә аларны 

килешенгән вакытта Дәүләт комитетына тапшырырга хокуклы. Күрсәтелгән 

документлар тикшерелә торган затның көчәйтелгән квалификацияле электрон 

имзасы белән имзаланган электрон документ (электрон документлар пакеты) 

рәвешендә җибәрелергә мөмкин. 

5.5.8. Бозулар ачыкланган очракта Дәүләт комитеты тарафыннан гаепле 

затларны администартив җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрү әлеге 

Регламентның 5.3 пунктының 5.3.8, 5.3.9 пунктчаларына ярашлы рәвештә гамәлгә 

ашырыла. 

5.5.9. Административ процедура тәмамланганнан соң җаваплы башкаручы 

Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле мәгълүматны, планнан 

тыш документар тикшерүне үтәү нәтиҗәләрен теркәү максатында, Дәүләт 

комитетының рәсми сайтында урнаштыру турында хезмәт язуын җибәрә. 

Үтәү вакыты: мәгълүмат урнаштыру – тикшерү акты имзаланганнан соң биш 

эш көненнән дә соңга калмыйча. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган 

планнан тыш документлар тикшерүне үтәү нәтиҗәләре турында мәгълүмат. 

5.5.10. Җаваплы башкаручы тиешле мәгълүматны Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2015 елның 28 апрелендәге 415 номерлы карары нигезендә бердәм 

тикшерүләр реестрына кертә. 

5.6. «Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш урынга чыгып тикшерү 

уздыру» административ процедурасы. 

5.6.1. Шушы Регламентның 2.4 пунктындагы 2.4.3, 2.4.4 пунктчаларында 

күрсәтелгән очраклар «Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш урынга чыгып 

тикшерү үткәрү» административ процедурасын үткәрә башлау өчен нигез булып 

тора, шулай ук әгәр дә документар тикшерү барышында түбәндәгеләр мөмкин 

булмаса да: 

1) эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау 

турындагы белдерүнамәдә һәм юридик затның, шәхси эшкуарның Дәүләт комитеты 

карамагында булган бүтән документларында бәян ителгән белешмәләрнең тулы һәм 

дөрес булуын тикшереп белү; 
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2) юридик затның, шәхси эшкуарның эшчәнлегенең зарури таләпләргә туры 

килүен контроль буенча тиешле чараларны үткәрмичә бәяләү. 

«Юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш урынга чыгып тикшерү 

үткәрү» административ процедурасы шушы Регламентның 5.3 пунктындагы 5.3.1 

пунктчасында күрсәтелгән административ гамәлләр тәртибенә туры китереп 

гамәлгә ашырыла. 

5.6.2. Еллык План нигезендә үз компетенцияләре кысаларында тикшерү 

үткәрүче Дәүләт комитеты бүлекләре башлыклары юридик затка, шәхси эшкуарга 

карата урынга чыгып планнан тыш тикшерү үткәрү өчен вәкаләт бирелгән 

вазыйфаи затларны һәм җаваплы башкаручыны билгели. 

Әгәр дә урынга чыгып планнан тыш тикшерү үткәргәндә экспертлар, эксперт 

оешмалары катнашында контроль чараларын үткәрү таләп ителсә, Дәүләт комитеты 

рәисе үзләренә карата тикшерү үткәрелүче юридик зат, шәхси эшкуар белән 

граждани-хокукый һәм хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаучы һәм тикшерелә торган 

затларның аффилир затлары булмаган экспертларны, экспертлык оешмалары 

вәкилләрен җәлеп итә. 

Үтәү вакыты: планнан тыш документар тикшерү үткәрү өчен нигезләр 

барлыкка килгән көннән башлап бер эш көне эчендә. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга карата урынга чыгып 

планнан тыш тикшерү үткәрү өчен билгеләнгән вазыйфаи затларның 

(экспертларның, эксперт оешмалары вәкилләренең) исемлеге, җаваплы башкаручы. 

5.6.3. Шушы Регламентның 5.3 пунктындагы 5.3.3 пунктчасында билгеләнгән 

тәртиптә юридик затка, шәхси эшкуарга карата планнан тыш урынга чыгып 

тикшерү үткәрү турында Дәүләт комитеты рәисенең (рәис урынбасарының) 

боерыгын әзерләү. 

Үтәү вакыты: урынга чыгып планнан тыш тикшерүне үткәрү өчен вәкаләт 

бирелгән вазыйфаи затлар билгеләнгәннән соң өч эш көне эчендә. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга карата планнан тыш 

урынга чыгып тикшерү үткәрү турында Дәүләт комитеты рәисе (рәисе урынбасары) 

тарафыннан имзаланган боерык. 

5.6.4. Җаваплы башкаручы юридик затка, шәхси эшкуарга урынга чыгып 

планнан тыш тикшерү үткәреләчәге турында, шушы Регламентның 2.4 

пунктындагы 2.4.4 пунктчасының 2 пункт өлешендә күрсәтелгән нигезләрдә 

үткәрелә торган урынга чыгып планнан тыш тикшерүдән кала, теләсә нинди үтемле 

ысул белән, шул исәптән көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 

имзаланган һәм юридик затның, шәхси эшкуарның электрон почта адресына 

җибәрелгән электрон документ рәвешендә хәбәр итә, әгәр дә мондый адрес 

тиешенчә юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, шәхси эшкуарларның 

бердәм дәүләт реестрында булса, яисә элегрәк юридик зат, шәхси эшкуар 

тарафыннан Дәүләт комитетына тапшырылган булса. 

Юридик затка, шәхси эшкуарга – үзкөйләнешле оешма әгъзасына карата 

тикшерү үткәрелгән очракта җаваплы башкаручы шулай ук, планнан тыш урынга 

чыгып тикшерү үткәрелгәндә аннан вәкил катнашу мөмкинлеген тәэмин итү 

максатларында, үзкөйләнешле оешмага хәбәр җибәрә. 
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Үтәү вакыты: тикшерүне үткәрә башлаганчыга кадәр егерме дүрт сәгатьтән дә 

соңга калмыйча. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга планнан тыш урынга 

чыгып тикшерү уздырылуы турында җибәрелгән хәбәрләмә (һәм, үзкөйләнешле 

оешма әгъзасына тикшерү уздырылган очракта, үзкөйләнешле оешмага җибәрелгән 

хәбәрләмә). 

5.6.5. Урынга чыгып тикшерү үткәрү шушы Регламентның 5.4 пунктындагы 

5.4.3 пунктчасында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

5.6.5.1. Әгәр дә шәхси эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат 

җитәкчесенең яки бүтән вазыйфаи затының булмый торуы сәбәпле, яисә юридик 

затның, шәхси эшкуарның фактта эшчәнлеге гамәлгә ашырылмау сәбәпле, яисә 

шәхси эшкуарның, аның вәкаләтле вәкиленең, юридик зат җитәкчесенең яки бүтән 

вазыйфаи затының тикшерү үткәрүнең мөмкин булмавына китереп чыгарган башка 

гамәлләре (гамәл кылмавы) аркасында урынга чыгып планнан тыш тикшерүне 

үткәрү мөмкин булмаса, Дәүләт комитетының вазыйфаи заты, аны үткәрүнең 

мөмкин булмау сәбәпләрен күрсәтеп, тиешле тикшерүне үткәрүнең мөмкин 

булмавы хакында акт төзи. Бу очракта Дәүләт комитеты тиешле тикшерүне 

үткәрүнең мөмкин булмавы хакында актны төзегән көннән башлап өч ай дәвамында 

мондый юридик затка, шәхси эшкуарга карата, юридик затка, шәхси эшкуарга алдан 

хәбәр итмичә, урынга чыгып планнан тыш тикшерү үткәрү хакында карар кабул 

итәргә хокуклы. 

5.6.6. Тикшерү актын төзү, тикшерү актын юридик затка, шәхси эшкуарга 

тапшыру, тикшерү барышында ачыкланган бозу фактларына карата законнарда 

каралган чараларны күрү шушы Регламентның 5.4 пунктының 5.4.4 пунктчасына 

туры китереп гамәлгә ашырыла. 

5.6.7. Бозулар ачыкланган очракта Дәүләт комитеты тарафыннан гаепле 

затларны администартив җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрү әлеге 

Регламентның 5.3 пунктының 5.3.8, 5.3.9 пунктчаларына ярашлы рәвештә гамәлгә 

ашырыла. 

5.6.8. Җаваплы башкаручы юридик затның, шәхси эшкуарның тикшерүләрне 

исәпкә алу журналында (ул булган очракта) урынга чыгып үткәрелгән планнан тыш 

тикшерү турында, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының аталышы, тикшерүне 

үткәрә башлау һәм тәмамлау даталары, аны үткәрү вакытлары, тикшерүнең төре, 

тикшерүнең хокукый нигезләре, максатлары, бурычлары һәм предметы, ачыкланган 

бозулар һәм бирелгән күрсәтмәләр турындагы белешмәләрне үз эченә алган язуны 

терки, шулай ук тикшерүне үткәргән вазыйфаи затларның фамилияләре, исемнәре, 

аталарының исемнәре һәм аларның имзалары күрсәтелә.   

Үтәү вакыты: тикшерү тәмамланганнан соң турыдан-туры. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затның, шәхси эшкуарның тикшерүләрне исәпкә 

алу журналында (ул булган очракта) урынга чыгып үткәрелгән планлы тикшерү 

турында теркәлгән язу. 

5.6.9. Административ процедура тәмамланганнан соң җаваплы башкаручы 

Дәүләт комитетының мәгълүматлаштыру бүлегенә тиешле мәгълүматны, урынга 
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чыгып планнан тыш тикшерүне үтәү нәтиҗәләрен теркәү максатында, Дәүләт 

комитетының рәсми сайтында урнаштыру турында хезмәт язуын җибәрә. 

Үтәү вакыты: мәгълүмат урнаштыру – тикшерү акты имзаланганнан соң биш 

эш көненнән дә соңга калмыйча. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган 

урынга чыгып планнан тыш тикшерүне үтәү нәтиҗәләре турында мәгълүмат. 

5.6.10. Җаваплы башкаручы тиешле мәгълүматны Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2015 елның 28 апрелендәге 415 номерлы карары нигезендә бердәм 

тикшерүләр реестрына кертә.» 

2. Бу карар аны рәсми бастырып чыгарган көненнән башлап 10 көн узгач үз 

көченә керә. 

3. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим. 

 

 

Рәис в.б.           А.Л.Штром 

 


