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Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын баш бүлүче тарафыннан 
Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгына Татарстан 
Республикасының регресска хокукын 
тормышка ашыру юнәлешендә кылына 
торган гамәлләре, яки регресс 
тәртибендә акча средстволарын түләтү 
турында дәгъва кую өчен нигезләрнең 
булмавы турында мәгълүматлар 
тапшыру тәртибен раслау хакында 
 
 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының  472 статьясындагы 2 пункты 
нигезендә, б о е р ы к  б и р ә м: 

 
 
 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче тарафыннан 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына Татарстан Республикасының 
регресска хокукын тормышка ашыру юнәлешендә кылына торган гамәлләре, яки 
регресс тәртибендә акча средстволарын түләтү турында дәгъва кую өчен 
нигезләрнең булмавы турында мәгълүматлар тапшыру тәртибен (кушымта итеп 
бирелә)   расларга.  

 
 
 

Министр                                                                                                     Р.Р. Гайзатуллин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Татарстан Республикасы 
Финанс 
министрлыгының «10» 
гыйнвар, 2019 ел, 
№  17-1 боерыгы белән 
расланды 
 

 
 

 Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче тарафыннан 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына Татарстан Республикасының 

регресска хокукын тормышка ашыру юнәлешендә кылына торган гамәлләре, яки 
регресс тәртибендә акча средстволарын түләтү турында дәгъва кую өчен 

нигезләрнең булмавы турында мәгълүматлар тапшыру тәртибе 
 

1.Бу Тәртип  Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче 
тарафыннан Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына (алга таба – баш 
бүлүче, Министрлык), законсыз гамәлләренә (гамәл кылмау) бәйле рәвештә, Россия 
Федерациясе Гражданлык кодексының  1081 статьясындагы  31 пункты нигезендә 
зыян каплау хәл ителгән затка карата Татарстан Республикасының регресска 
хокукын тормышка ашыру юнәлешендә кылына торган гамәлләре, яки регресс 
тәртибендә акча средстволарын түләтү турында дәгъва кую өчен нигезләрнең 
булмавы турында мәгълүматлар (алга таба – мәгълүматлар) тапшыру  кагыйдәләрен 
билгели. 

2. Министрлык зыянны каплау турында суд акты Татарстан Республикасы 
казнасы хисабына үтәлгәннән соң 10 календарь көне эчендә бу хакта баш бүлүчегә 
хәбәр итә.  

3. Баш бүлүче, хәбәрне алганнан соң 10 календарь көне эчендә, регресс 
тәртибендә акча средстволарын түләтү турында дәгъва кую өчен  нигезләр булганда, 
Министрлыкка Министрлык тарафыннан  зыянны каплау турында суд актының 
Татарстан Республикасы казнасы хисабына үтәлүен раслаган документлар (түләү 
поручениеләре) күчермәләрен бирү турында запрос җибәрә. 

4. Министрлык тарафыннан  зыянны каплау турында суд актының Татарстан 
Республикасы казнасы хисабына үтәлүен раслаган документлар (түләү 
поручениеләре) күчермәләрен Министрлык баш бүлүчегә бу Тәртипнең 3 пунктында 
күрсәтелгән запросны алу көненнән соң 10 календарь көненнән дә соңга калмыйча 
тапшыра.  

5. Мәгълүматлар баш бүлүче тарафыннан Министрлыкка квартал саен, хисап 
кварталыннан соң килүче айның 25 нче числосыннан да соңга калмыйча,  бу 
Тәртипкә кушымта нигезендәге формада, баш бүлүче җитәкчесенең яки вәкаләтле 
затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон 
документ рәвешендә, бердәм ведомствоара электрон документлар әйләнеше 
системасында тапшырыла. 

  
 



 
Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын баш бүлүче тарафыннан 
Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгына Татарстан 
Республикасының регресска хокукын 
тормышка ашыру юнәлешендә кылына 
торган гамәлләре, яки регресс тәртибендә 
акча средстволарын түләтү турында дәгъва 
кую өчен нигезләрнең булмавы турында 
мәгълүматлар тапшыру тәртибенә 
кушымта 

 
 

Форма 
 
 

МӘГЪЛҮМАТЛАР 
 _______ квартал 20__ ел өчен 

тарафыннан ___________________________________________________  

                                            (судта Татарстан Республикасы мәнфәгатьләреннән чыгып эш иткән баш бүлүче атамасы)  
 

Татарстан Республикасының регресска хокукын тормышка ашыру юнәлешендә 
кылына торган гамәлләре, яки регресс тәртибендә акча средстволарын түләтү 

турында дәгъва кую өчен нигезләрнең булмавы турында <*> 
 

№ 
п/п 

I. Суд актын үтәү турында мәгълүматлар  

1 2 3 

1 Суд актын кабул иткән суд атамасы   

2 Суд эше номеры, суд актын кабул итү датасы, аның 
үз көченә керү датасы  

 

3 Акча түләттерүчегә Татарстан Республикасы 
казнасы хисабына акча средстволарын күчерү 
датасы, түләү документы номеры, күчерелгән 
сумма, сумнарда 

 

II. Регресс тәртибендә акча средстволарын түләтү өчен күрелгән чаралар <*> 

4 Регресс тәртибендә дәгъва гаризасын тапшыру 
датасы  

 

5 Регресс тәртибендә үзенә дәгъва гаризасы 
тапшырылган суд органы атамасы  

 



6 Суд эше номеры  

7 Суд актын кабул итү датасы  

8 Суд актына шикаять белдерү турында 
мәгълүматлар/шикаятьне тапшыру датасы, 
шикаять бирүче, шикаятьне карап тикшерү 
нәтиҗәсе  

 

9 Регресс тәртибендә түләтелгән сумма, сумнарда   

10 Суд актының законлы көченә керү датасы   

11 Башкару документын башкаруга җибәрү датасы   

12 Башкару документын башкаруга кабул итеп алган 
орган атамасы/башкару производствосын 
кузгаткан Федераль суд приставлары хезмәте 
подразделениесе атамасы  

 

13 Башкару документын башкаруга кабул итеп алу 
датасы/башкару производствосын кузгату датасы  

 

14 Суд актын үтәү буенча күрелгән чаралар   

15 Акча средстволарын Татарстан Республикасы 
бюджетына күчерү датасы, түләү документы 
номеры, күчерелгән сумма, сумнарда. 

 

 
 

Татарстан Республикасы бюджеты  
средстволарын баш бүлүче җитәкчесе   _________ ________________________________ 

                               (вәкаләтле заты)                                                                                   (имзасы)                                   (Фамилиясе. И.О) 
 
 
«___» _________________ 20 __ ел 
 
 
Башкаручы _______________________________________________________________ 

(Фамилиясе И.О., вазыйфасы, тел.) 
 
 

____________________________ 

<*> Регресс тәртибендә акча средстволарын түләтү турында дәгъва кую өчен 
нигезләр булмаган очракта 4нче пунктның 3нче баганасында тиешле мәгълүматлар 
күрсәтелә,  5-15нче пунктларның 3нче баганасында сызыклар куела. 

 


