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Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 
эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр Министрлыгы 
тарафыннан Татарстан Республикасы 
Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән 
тыш хәлләр Министрлыгының 2016 ел 20 нче 
июль № 310 боерыгы белән расланган Халыкны 
һәм территорияләрне региональ, муниципальара 
һәм муниципаль характердагы гадәттән тыш 
хәлләрдән яклау өлкәсендә төбәк дәүләт 
күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт 
функциясен үтәү буенча Административ 
регламентына үзгәрешләр кертү турында 

 
Халыкны һәм территорияләрне региональ, муниципальара һәм муниципаль 

характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелеген 
гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен оештыруны һәм үтәүне камилләштерү 
максатларында һәм законнар үзгәрүгә бәйле рәвештә, б о е р ы к   б и р ә м: 

1. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр Министрлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 
эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр Министрлыгының 2016 ел 20 нче июль № 310 
боерыгы белән расланган ”Халыкны һәм территорияләрне региональ, 
муниципальара һәм муниципаль характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау 
өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәү 
буенча Административ регламентын раслау турында”гы Татарстан Республикасы 
Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы боерыгы 
белән расланган Халыкны һәм территорияләрне региональ, муниципальара һәм 
муниципаль характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә региональ 
дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясенә Татарстан 
Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 
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министрлыгы тарафыннан үтәлү буенча административ регламентка кертелә торган 
теркәлгән үзгәрешләрне расларга. 

2. Әлеге боерык үтәлеше контролен үз кулыма алам. 
 
 

Министр вазыйфаларын вакытлыча башкаручы                                     Н.В. Суржко               
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 Татарстан Республикасы Гражданнар 
оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр Министрлыгының 2019 ел 05 нче 
февраль № 52 боерыгы белән расланган 

 
 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 
Министрлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре 

һәм гадәттән тыш хәлләр Министрлыгының 2016 ел 20 нче июль № 310 боерыгы 
белән расланган «Халыкны һәм территорияләрне региональ, муниципальара һәм 
муниципаль характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә төбәк дәүләт 

күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәү буенча Административ 
регламентын раслау турында»гы Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 

эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр Министрлыгы тарафыннан халыкны һәм 
территорияләрне региональ, муниципальара һәм муниципаль характердагы гадәттән 

тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә региональ дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру 
буенча дәүләт функциясен үтәү буенча административ регламентка кертелә торган 

үзгәрешләр. 
 

1 нче бүлектә: 
2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2. Дәүләт функциясен үтәү Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 

эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр Министрлыгы (алда – күзәтчелек органы) 
тарафыннан башкарыла. 

Тиешле мәгълүматны «Бердәм тикшерүләр реестры» федераль дәүләт 
мәгълүмат системасына (алда - Бердәм тикшерүләр реестры) кертү күзәтчелек 
органының вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә 
ашырыла. 

«Контроль (күзәтчелек) эшчәнлекне автоматлаштыру буенча типлаштырылган 
болытлы карар» дәүләт мәгълүмат системасына тиешле мәгълүмат кертү күзәтчелек 
органының вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә 
ашырыла. 

Тиешле мәгълүматны «Татарстан Республикасының җавап бирү актларының 
җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына кертү 
күзәтчелек органының вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 
гамәлгә ашырыла.»; 

3 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3. Дәүләт функцияләрен үтәү Россия Федерациясенең һәм Татарстан 

Республикасының түбәндәге закон һәм башка норматив хокукый актлары нигезендә 
гамәлгә ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы белән (Российская газета, 1994, 8 нче 
декабрь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
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2001 ел 30 нче декабрь № 195 Федераль закон белән расланган административ 
хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы белән (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2002, № 1, 1 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе арбитраж процессуаль кодексы белән (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2002, № 30, 3012 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

1993 ел 21 нче июль № 5485-1 «Дәүләт сере турында»гы Россия Федерациясе 
законы белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1997, № 41, 8220-8235 б., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

1994 ел 21 нче декабрь № 68-ФЗ «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында»гы Федераль законы 
белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1994, № 35, 3648 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

1995 ел 22 нче август № 151-ФЗ «Авария-коткару хезмәтләре һәм 
коткаручыларның статусы турында»гы Федераль законы белән (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 1995, № 35, 3503 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

1996 ел 9 нче гыйнвар № 3-ФЗ «Радиацион куркынычсызлык турында»гы 
Федераль законы белән  (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1996, № 3, 141 
ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

1997 ел 21 нче июль № 116-ФЗ «Куркыныч җитештерү объектларының сәнәгать 
куркынычсызлыгы турында»гы Россия Федерациясе Федераль законы белән (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 1997, № 30, 3588 ст., кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

1997 ел 21 нче июль № 117-ФЗ «Гидротехник корылмаларның иминлеге 
турында»гы Федераль законы белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 
1997, № 30, 3589 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

1998 ел 12 нче февраль № 28-ФЗ «Гражданнар оборонасы турында»гы Федераль 
законы белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1998, № 7, 799 ст., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

1999 ел 6 нче октябрь № 184-ФЗ «Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) һәм башкарма органнарын оештыруның 
гомуми принциплары турында»гы Федераль законы белән (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 1999, № 42, 5005 ст. , кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

2003 ел 7 нче июль № 126-ФЗ «Элемтә турында»гы Федераль законы белән 
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 28, 2895 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

2003 ел 6 нче октябрь № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль законы белән (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст. , кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

2006 ел 2 нче май № 59-ФЗ «Россия Федерациясе гражданнары 
мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында»гы Федераль законы белән (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2006, № 19, 2060 ст. , кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 
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2008 ел 26 нче декабрь № 294-ФЗ «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль 
эшмәкәрләрнең хокукларын яклау турында»гы Федераль законы белән (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2008, № 52, 6249 ст., кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

2010 ел 27 нче июль № 225-ФЗ «Куркыныч объектта авария нәтиҗәсендә зыян 
китергән өчен куркыныч объект хуҗасының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 
иминләштерү турында»гы Федераль законы белән (Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 2010, № 31, 4194 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

2014 ел 29 нче декабрь № 473-ФЗ «Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-
икътисадый үсеш территорияләре турында»гы Федераль законы белән (алда - № 
473-ФЗ Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 1, 26 
ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

2012 ел 13 нче ноябрь № 1522 «Гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы 
турында яки барлыкка килү турында халыкка ашыгыч хәбәр итүнең комплекслы 
системасын төзү турында»гы Россия Федерациясе Президенты Боерыгы белән 
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2012, № 47, 6454 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1996 ел 10 нче ноябрь № 1340 «Табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди ресурслар 
резервларын булдыру һәм куллану тәртибе турында»гы карары белән (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 1996, № 47, 5334 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1997 ел 24 нче март № 334 «Халыкны һәм 
территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 
саклау өлкәсендә Россия Федерациясендә мәгълүмат җыю һәм алмашу тәртибе 
турында»гы карары белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1997, № 13, 
1545 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2000 ел 21 нче август № 613 «Нефть һәм 
нефть продуктларының авария нәтиҗәсендә агуын кисәтү һәм бетерү буенча 
кичектергесез чаралар турында»гы карары белән (Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 2000, № 3582 ст., 3582 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2002 ел 15 нче апрель № 240 «Россия 
Федерациясе территориясендә нефть һәм нефть продуктлары агуын кисәтү һәм 
бетерү чараларын оештыру тәртибе турында»гы карары белән (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2002, № 16, 1569 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2003 ел 4 нче сентябрь № 547 «Табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә халыкны әзерләү 
турында»гы карары белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 37, 
3585 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2003 ел 30 нче декабрь № 794 «Гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасы турында»гы карары белән 
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2004, № 2, 121 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2007 ел 21 нче май № 304 «Табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне классификацияләү турында»гы 
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карары белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2007, № 22, 2640 ст., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 ел 30 нче июнь № 489 «Дәүләт контроле 
(күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик 
затларга һәм индивидуаль эшмәкәрләргә планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык 
планнарын әзерләү Кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2010, № 28, 3706 ст., кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел 22 нче декабрь № 1091 «Авария-
коткару хезмәтләрен, авария-коткару формированиеләрен, коткаручыларны һәм 
коткаручылар статусын алучы гражданнарны аттестацияләү буенча кайбер 
мәсьәләләр турында»гы карары белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 
2012, № 2, 280 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 ел 8 нче ноябрь № 1007 «Гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт системасы көчләре һәм чаралары 
турында»гы карары белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2013, № 46, 
5949 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 ел 10 нче июль № 636 «Дәүләт 
контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар, муниципаль 
контроль органнары тарафыннан күзәтү чараларын үткәрүгә җәлеп ителә торган 
экспертларны аттестацияләү турында»гы карары белән (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2014, № 29, 4142 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 ел 28 нче апрель № 415 «Бердәм 
тикшерүләр реестрын формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре турында»гы 
карары белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 19, 2825 ст., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 ел 22 нче октябрь № 1132 «Дәүләт 
контролен (күзәтчелеген), муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле 
органнар тарафыннан алдан социаль-икътисадый үсеш территориясе 
резидентларына карата үткәрелә торган уртак план тикшерүләре турында»гы карары 
белән (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең № 1132 карары) (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 44, 6127 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 ел 24 нче декабрь № 1418 «Халыкны 
һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 
саклау өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге турында»гы карары белән (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2016, № 1, 232 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 ел 10 нче февраль № 166 «Юридик зат, 
шәхси эшмәкәр тарафыннан мондый кисәтү һәм аларны карап тикшерү өчен 
мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтү төзү һәм җибәрү 
кагыйдәләрен раслау хакында»гы  карары белән (Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 2017, № 8, 1239 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 ел 13 нче февраль № 177 «Тикшерү 
кәгазьләрен (контроль сораулар исемлекләрен) эшләүгә һәм раслауга карата гомуми 
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таләпләрне раслау турында»гы карары белән (Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 2017, № 9, 1359 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 ел 21 нче апрель № 482 «Контроль 
(күзәтчелек) эшчәнлекне автоматлаштыру буенча типлаштырылган болытлы хөкем» 
дәүләт мәгълүмат системасы турында»гы карары белән (алда – Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең № 482 карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2018, № 
18, 2633 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе табигый байлыклар Министрлыгының 2003 ел 3 нче март 
№ 156 «Авария нәтиҗәсендә нефть агуын гадәттән тыш хәлләргә кертү өчен нефть 
һәм нефть продуктлары агуының түбән дәрәҗәсен билгеләү буенча күрсәтмәләр 
раслау турында»гы боерыгы белән (Российская газета, № 93, 2003, 17 нче май); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2003 ел 27 нче май № 
285 «Шәхси саклану чараларын, радиацион, химик разведка һәм контроль 
приборларын куллану һәм тоту кагыйдәләрен раслау һәм гамәлгә кертү турында»гы 
боерыгы белән (Россия газетасы, 2003, 8 нче август, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2004 ел 19 нчы 
гыйнвар № 19 «Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш 
хәлләр һәм табигать бәла-казаларын бетерү Министрлыгының Уку йортларында, 
федераль башкарма хакимият органнарының һәм оешмаларның квалификациясен 
күтәрү учреждениеләрендә, Россия Федерациясе субъектларының Гражданнар 
оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-методик үзәкләрдә һәм 
муниципаль берәмлекләрнең гражданнар оборонасы курсларында уза торган 
вәкаләтле хезмәткәрләр Исемлеген раслау турында"гы боерыгы белән (Российская 
газета, № 46, 2004, 6 нче март); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2004 ел 25 нче октябрь 
№ 484 «Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр 
территорияләренең иминлегенең типлаштырылган паспортын раслау турында»гы 
боерыгы белән  (Российская газета, 2004, 2 нче декабрь, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Mинистрлыгының 2004 ел 4 нче ноябрь 
№ 506 «Куркыныч объект иминлегенең типлаштырылган паспортын раслау 
турында»гы боерыгы белән (Российская газета, 2005, 19 нче гыйнвар); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2004 ел 28 нче декабрь 
№ 621 «Россия Федерациясе территориясендә нефть һәм нефть продуктларын 
агызуны кисәтү һәм бетерү буенча планнарны эшләү һәм килештерү кагыйдәләрен 
раслау турында»гы боерыгы белән (Россия газетасы, № 95, 2005, 6 нче май, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 



8 
 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының, Россия Федерациясе 
Эчке эшләр Министрлыгының, Россия Федерациясе Федераль куркынычсызлык 
хезмәтенең 2005 ел 31 нче май № 428/432/321  «Гражданнар оборонасы, гадәттән 
тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм җәмәгать тәртибен 
саклау өлкәсендә халыкны әзерләү максатларында кешеләр күпләп була торган 
урыннарда заманча массакүләм техник чаралар урнаштыру тәртибе, шулай ук 
гражданнарга гадәттән тыш хәлләр һәм террорчылык акцияләре куркынычы 
турында вакытында хәбәр итү һәм оператив мәгълүмат бирү турында»гы боерыгы 
белән (Российская газета, 2005, 24 нче июнь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгы, Россия Федерациясе 
Мәгълүмат һәм элемтә Министрлыгы, Россия Федерациясе Мәдәният һәм 
массакүләм коммуникацияләр Министрлыгының 2005 ел 7 нче декабрь № 
877/138/597 «Халыкка хәбәр итү системаларын эксплуатацион-техник хезмәт 
күрсәтүне оештыру турындагы нигезләмәне раслау турына»гы боерыгы белән 
(Федераль башкарма хакимият органнарының норматив актлары бюллетене, 2006, 
№ 8); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2005 ел 23 нче декабрь 
№ 999 «Штаттан тыш авария-коткару формированиеләрен төзү тәртибен раслау 
турында»гы боерыгы белән (Федераль башкарма хакимият органнарының норматив 
актлары бюллетене, 2006, № 6, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгы, Россия Федерациясе 
Мәгълүмати технологияләр һәм элемтә Министрлыгы, Россия Федерациясе 
мәдәният һәм массакүләм коммуникацияләр Министрлыгының 2006 ел 25 нче июль 
№ 422/90/336 «Халыкка хәбәр итү системалары турында Нигезләмәне раслау 
хакында"гы боерыгы белән (Федераль башкарма хакимият органнарының норматив 
актлары бюллетене, 2006, № 38); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2006 ел 13 нче ноябрь 
№ 646 «Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр 
һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының белем бирү 
учреждениеләрендә, федераль башкарма хакимият органнарының һәм оешмаларның 
өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрендә, Россия Федерациясе 
субъектларының Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-
методик үзәкләрдә һәм муниципаль берәмлекләрнең гражданнар оборонасы 
курсларында белем алучы вазыйфаи затлар һәм гражданнар оборонасы 
хезмәткәрләре исемлеген раслау турында»гы боерыгы белән («Гражданлык яклау», 
№ 2, 2007) (Исемлек); 

Россия Федерациясе икътисадый үсеш Министрлыгының 2009 ел 30 нче апрель 
№ 141 «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль күзәтүне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшмәкәрләрнең хокукларын яклау 
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турында»гы федераль закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында»гы боерыгы 
белән (алга таба – Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы 
боерыгы) (Российская газета, 2009, 14 нче май, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2009 ел 26 нчы август 
№ 496 «Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт системасы 
кысаларында мәгълүмат алмашу системасы һәм тәртибе турында нигезләмәне 
раслау хакында»гы боерыгы белән (Российская газета, 2009, 23 нче октябрь); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2013 ел 24 нче апрель 
№ 284 «Халыкны гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 
объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү, гражданнар оборонасы буенча 
өйрәнүләр әзерләү һәм өйрәнүләр үткәрү буенча инструкцияне раслау турында»гы 
боерыгы белән (Российская газета, 2013, 2 нче август); 

Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының 2014 ел 21 нче апрель № 222 
«Прокуратура органнарында дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга 
вәкаләтле дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеген тикшерүләр 
үткәрүнең еллык планын формалаштыру һәм килештерү тәртибе турында һәм 
прокуратура органнарында җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарә органнары 
эшчәнлеген планнан тыш тикшерүләр үткәрүне килештерү тәртибе турында»гы 
боерыгы белән (алда - Россия Генераль прокуратурасының № 222 боерыгы) 
(«Законлылык», № 7, 2014); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының 2014 ел 1 нче октябрь 
№ 543 «Халыкны шәхси саклану чаралары белән тәэмин итүне оештыру турындагы 
нигезләмәне раслау хакында»гы боерыгы белән (Федераль башкарма хакимият 
органнарының норматив актлары бюллетене, 2015, № 29, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының 2016 ел 14 нче июнь № 
323 «Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының халыкны һәм 
территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау 
өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәүнең административ регламентын раслау турында»гы боерыгы белән (Рәсми 
хокукый мәгълүмат интернет-порталы, 2016, 13 нче июль, бастыру номеры: 
001201607130010); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш Министрлыгының 2016 ел 19 нче 
декабрь  № 817 «Ерак Көнчыгыш федераль төбәге территориясеннән тыш Россия 
Федерациясе территориясендә төзелгән дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары 
һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан планнан тыш тикшерүләрне 
үткәрүне килештерү тәртибен раслау турында»гы боерыгы белән (алда – Россия 
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Икътисадый үсеш Министрлыгының № 817 боерыгы) (хокукый мәгълүмат рәсми 
интернет-порталы, 2017, 21 нче март, бастыру номеры: 001201703210041); 

2004 ел 8 нче декабрь № 62-3РТ «Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 
хәлләрдән яклау турында»гы Татарстан Республикасы Законы белән   (Татарстан 
Республикасы, 2004, 11 нче декабрь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 ел 10 нче ноябрь № 
480 «Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча 
территориаль системасы турында»гы карары белән  нче карары («Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимият органнарының норматив актлары җыентыгы» 
журналы, 2004, № 42-43, 0821 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 ел 30 нче декабрь, № 
614 «Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр Министрлыгы мәсьәләләре» карары белән («Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма 
хакимият органнарының норматив актлары җыентыгы» журналы, 2005, № 7, 0206 
ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2006 ел 17 нче апрель № 
173 «Куркыныч объектларга, халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итүче 
системалар объектларына һәм кешеләр күп була торган объектларга Татарстан 
Республикасы документларының территориаль иминият фондын үстерү турында»гы 
карары белән («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнарының норматив актлары 
җыентыгы» журналы, 2006, № 17, 0422 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел 29 нчы июнь № 
530 «Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә 
мәгълүмат җыю, аны алмашу һәм Татарстан Республикасы территориясендә 
урнашкан дәүләт хакимияте органнарына һәм оешмаларга хәбәр итү Тәртибе 
турында»гы  карары белән («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнарының 
норматив актлары җыентыгы» журналы, 2011, № 32, 1515 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел 23 нче август № 
593 «Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасы мөнәсәбәт актларының 
җыелма реестры «Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы 
турында»гы карары белән («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы» журналы, 2013, № 65, 2059 ст.); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел 26 нчы февраль № 
119 «Халыкны һәм территорияләрне төбәк, муниципальара һәм муниципаль 
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелеген 
оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында»гы карары белән (алда - 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының № 119 карары) («Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика 
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башкарма хакимият органнарының норматив актлары җыентыгы» журналы, 2016, № 
18-19, 0643 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел 27 нче сентябрь № 
856 «Татарстан Республикасында куркыныч – юнәлешле карау кулланыла торган 
региональ дәүләт контроле (күзәтчелеге) төрләре исемлеген раслау турында»гы 
карары белән («Татарстан Республикасы законнары җыелышы» журналы, 2018, № 
77, 2491 ст.).». 

4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «4. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы федераль законнары, 

норматив хокукый актлары белән билгеләнгән халыкны һәм территорияләрне 
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендәге 
җирле үзидарә органнары, юридик затлар, аларның җитәкчеләре, башка вазыйфаи 
затлар, шәхси эшмәкәрләр, аларның вәкаләтле вәкилләре, шул исәптән алгарышлы 
социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентлары (алда – күзәтү объектлары) 
тарафыннан таләпләр үтәлешен тикшерү халыкны һәм территорияләрне региональ, 
муниципальара һәм муниципаль характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау 
өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелеге предметы (алда – төбәк дәүләт күзәтчелеге) 
булып тора.»; 

5 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Дәүләт функциясен үтәгәндә күзәтчелек органының вазыйфаи затлары 

хокуклары: 
хезмәт таныклыгын һәм билгеләнгән тәртиптә расланган тикшерүләр өчен 

билгеләнгән Министр (министр урынбасары) күрсәтмәсе күчермәләрен күрсәтеп 
тикшерү үткәрелә торган күзәтү объектлары эшчәнлеген гамәлгә ашырганда 
тикшерелелә торган территорияләр, биналар, төзелмәләр, корылмалар һәм 
биналарны комачаулыксыз карау; 

халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән 
тыш хәлләрдән саклау өлкәсендәге таләпләрне үтәүне күзәтү объектлары 
тарафыннан тикшерүне гамәлгә ашыру; 

Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән башка дәүләт 
органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарына яисә җирле 
үзидарә органнарына караган оешмаларның әлеге документлар һәм (яисә) 
мәгълүмат урнашкан исемлеген, әлеге документлар һәм (яисә) мәгълүмат 
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында күрсәтелгән документларны 
һәм (яисә) мәгълүматны әлеге документлар һәм (яисә) белешмәләр үз карамагында 
булган башка дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, яисә ведомство 
буйсынуындагы дәүләт органнарыннан, шул исәптән электрон формада, 
документларны һәм (яисә) мәгълүматны таләп итү һәм бушлай алу;                                                               

әгәр дә әлеге документлар һәм мәгълүмат тикшерү предметына керсәләр һәм 
аларны ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алу 
мөмкинлеге булмаса, күзәтчелек объектларыннан мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен 
тикшерүне оештыру һәм үткәрү өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматны 
соратып алу; 
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күрсәтмәләрне үтәү өчен җитәкчеләргә, башка вазыйфаи затларга яки 
күзәтчелек объектлары вәкилләренә халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендәге таләпләрне үтәү 
өлешендә хокук бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләр тапшыру; 

административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы һәм 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнгән тәртиптә 
административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү; 

күзәтчелек органының Түбән вазыйфаи затлары тарафыннан кабул ителгән 
законсыз һәм (яки) нигезсез карарларны гамәлдән чыгару (үзгәртү) ; 

контроль (күзәтчелек) чараларын үткәрүгә экспертларны, эксперт оешмаларын 
җәлеп итү; 

халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән 
тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә мәҗбүри таләпләрне бозуларны кисәтүгә 
юнәлдерелгән чаралар үткәрү; 

күзәтчелек объектларына халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә мәҗбүри таләпләрне Россия 
Федерациясенең Закон һәм башка норматив хокукый актларында билгеләнгән 
тәртиптә бозуларга юл куймау турында кисәтү бирү.»; 

6 нчы пунктта: 
«№ 294-ФЗ Федераль закон белән билгеләнгән» сүзләреннән соң уникенче 

абзацны «, һәм № 473-ФЗ Федераль законның 24 нче статьясы белән» сүзләре белән 
тулыландырырга; 

унбишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«планлы тикшерү барышында 2020 елның 31 декабренә кадәрге чорда 

күзәтчелек органы вазыйфаи затларга карата планлы тикшерү үткәрелә торган 
юридик затны, шәхси эшмәкәрне Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән 
кече эшмәкәрлек субъектлары категорияләренә кертүне раслый торган документлар 
тапшырылган очракта һәм № 294-ФЗ Федераль законның 26.2 статьясындагы 1 нче 
өлешендә каралган мәгълүмат булмаганда тиешле актта языла торган план буенча 
тикшерү үткәргәндә җитәкчегә, башка вазыйфаи затка яки күзәтчелек объектының 
вәкаләтле вәкиленә планлы тикшерү үткәрелүнең туктатылуы турында аңлатырга; 

егерме дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«СССР һәм РСФСР башкарма хакимияте органнарының норматив хокукый 

актларында билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен, шулай ук куллану мәҗбүрилеге 
Россия Федерациясе законнары белән каралмаган норматив документлар таләпләрен 
үтәүне тикшерергә;»; 

егерме сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«тикшерү үткәрү вакытына кадәр юридик зат, шәхси эшмәкәрдән документлар, 

мәгълүмат тапшыруын таләп итәргә. Күзәтчелек органы тикшерү үткәрү турында 
Карар кабул ителгәннән соң кирәкле документларны һәм (яки) мәгълүматны 
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алырга хокуклы.»; 

1 нче бүлекне түбәндәге эчтәлекле 71 пункты белән тулыландырырга: 
«71. Алга киткән социаль-икътисадый үсеш территорияләре резидентларына 

карата региональ дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашырганда вәкаләтле орган вәкиле 
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һәм (яки) алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясенең идарәче 
компаниясе вәкиле күчмә уртак планлы тикшерү барышында катнашырга мөмкин.»; 

9 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«9. Дәүләт функциясен үтәү нәтиҗәсе булып, күзәтчелек объектлары 

тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозу очракларын ачыклау, ачыкланган мәҗбүри 
таләпләрне бозуларны кисәтү һәм (яки) юкка чыгару буенча чаралар күрү тора. 

Региональ дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр 
тора: 

Россия Икътисадый үсеш Министрлыгының № 141 боерыгы белән расланган 
форма буенча 2 нөсхәдә рәсмиләштерелгән тикшерү акты; 

тикшерүләр исәбен алу журналында үткәрелгән тикшерү турында язылу 
(булган очракта) (тикшерү исәбен алу журналы формасы Россия Икътисадый үсеш 
Министрлыгының № 141 боерыгы белән расланган); 

№ 294-ФЗ Федераль законның 13.3 статьясы һәм РФ Хөкүмәтенең № 415 
карары нигезендә тикшерүләр бердәм реестрына кертелгән тиешле мәгълүмат; 

РФ Хөкүмәтенең 482 нче карары нигезендә «контроль (күзәтчелек) эшчәнлеген 
автоматлаштыру буенча типлаштырылган болытлы карар» Дәүләт Мәгълүмат 
Системасына кертелгән тиешле мәгълүмат; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының № 593 карары нигезендә 
«Татарстан Республикасының мөнәсәбәт белдерү актларының җыелма реестры» 
Татарстан Республикасы Дәүләт Мәгълүмат Системасына кертелгән тиешле 
мәгълүмат; 

мәҗбүри таләпләрне бозу очраклары ачыкланган очракта: 
тикшерү актына кушымта булып торган аны үтәү вакыты күрсәтелгән 

җитешсезлекләрне бетерү турында күрсәтмә; 
РФ КоАП тарафыннан каралган административ хокук бозу турында беркетмә.»; 
2 нче бүлектә: 
14 пунктның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«күзәтчелек органының рәсми сайтыннан файдаланып электрон рәвештә 

җибәрү юлы белән;». 
15 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«15. Күзәтчелек органының рәсми сайтында, күзәтчелек органы бинасында 

мәгълүмати стендта түбәндәге мәгълүмат урнаштырыла: 
дәүләт функцияләрен үтәү тәртибенә кагылышлы Россия Федерациясе 

законнары һәм Татарстан Республикасы законнары төп нигезләмәләре турында; 
әлеге Регламент (күзәтчелек органы бинасында мәгълүмати стендта әлеге 

Регламентның аерым нигезләмәләре урнаштырыла); 
министр боерыгы белән расланган планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планы 

(алда - план); 
урнашу урыны, эш графигы, телефон номерлары һәм факсы, күзәтү органының 

электрон почта адресы; 
ел саен хокук бозуларны профилактикалау өчен расланган программа; 
үтәлүне бәяләү региональ дәүләт күзәтчелеге предметы булган мәҗбүри 

таләпләрне үз эченә алган норматив хокукый актлар яисә аларның аерым өлешләре 
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исемлеге, шулай ук тиешле норматив хокукый актлар текстлары; 

мәҗбүри таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча мәгълүмат, шул исәптән басылып 
чыккан кулланмалар турында мәҗбүри таләпләрне үтәү, семинарлар һәм 
конференцияләр үткәрү, массакүләм мәгълүмат чараларында аңлату эшләре 
турында белешмәләр, башка ысуллар белән урнаштырылган башка мәгълүмат 
турында белешмәләр. Мәҗбүри таләпләр үзгәргән очракта гамәлдәге актларга 
кертелгән мәҗбүри таләпләрне билгели торган яңа норматив хокукый актларның 
эчтәлеге, аларның гамәлгә керү сроклары һәм тәртибе турында фикерләр, шулай ук 
мәҗбүри таләпләрне үтәүне гамәлгә кертүгә һәм тәэмин итүгә юнәлдерелгән 
кирәкле оештыру, техник чаралар үткәрү турында тәкъдимнәр урнаштырыла; 

еш очрый торган хокук бозу очраклары юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр 
тарафыннан мондый хокук бозуларны булдырмау максатларында кабул ителергә 
тиешле чараларга карата рекомендацияләр белән мәҗбүри таләпләрне бозу 
очраклары күрсәтелгән, елга бер тапкырдан да ким башкарылмый торган даими, 
региональ дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру тәҗрибәсен гомумиләштерү буенча 
белешмәләр; 

эшчәнлекләре югары һәм зур куркынычлылык категориясенә кертелгән, аларга 
карата планлы тикшерүләр үткәрелә торган юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар 
исемлегенә кертелгән юридик затлар турында һәм шәхси эшмәкәрләр турында 
тиешле мәгълүмат; 

дәүләт функцияләрен үтәү барышында гамәлгә ашырыла торган (кабул ителгән) 
гамәлләр (гамәл кылмау) һәм карарларга шикаять белдерү тәртибе; 

дәүләт функциясен үтәгәндә гамәлләр эзлеклелеген күрсәтә торган блок-
схема.»; 

19 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«19. Планлы яки планнан тыш тикшерүне үткәрү вакыты (документар һәм 

күчмә) 20 эш көненнән дә артмаска тиеш.  
22 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«22. Планлы тикшерүне үткәрү вакыты аны үткәрү датасыннан башлап унбиш 

эш көненнән дә артмый. Кече эшмәкәрлек субъекты булып торган алгарышлы 
социаль-икътисадый үсеш территориясенең бер резидентына карата планлы күчмә 
тикшерүләр үткәрүнең гомуми вакыты кече предприятиеләр өчен кырык сәгатьтән 
һәм микропредприятиеләр өчен ун сәгатьтән артмаска тиеш. Күзәтчелек органы 
вазыйфаи затларының планлы тикшерү үткәрә торган тәкъдимнәре нигезендә 
катлаулы һәм (яки) озак махсус тикшерүләр һәм экспертизалар үткәрү кирәклеге 
белән бәйле аерым очракларда тикшерү үткәрү вакыты озайтыла, ләкин кече 
предприятиеләргә карата ун эш көненнән һәм микропредприятиеләргә карата ун 
сәгатьтән артмаска тиеш. 

Алдан социаль-икътисадый үсеш территориясенең бер резидентына карата 
планнан тыш тикшерү үткәрү вакыты биш эш көненнән артмаска тиеш.»; 

23 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«23. Планлы тикшерүләр түбәндәгеләр нигезендә үткәрелә: 
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- расланган күзәтчелек органы тарафыннан эшләнгән һәм расланган Юридик 
затларга, шәхси эшмәкәрләргә планлы тикшерүләр үткәрү планы (алда – еллык 
тикшерүләр планы); 

– җирле үзидарә органнарына һәм җирле үзидарә вазыйфаи затларына планлы 
тикшерүләр үткәрүнең еллык планы (алда – еллык ҖҮО тикшерү планы) 

 – алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентларына уртак 
тикшерүләр үткәрү планы (алда – АСИҮТ резидентларын тикшерүнең уртак планы). 

Еллык тикшерүләр планы проекты куркыныч-юнәлешле карауны кулланып № 
294-ФЗ Федераль законы нигезендә күзәтчелек органы тарафыннан эшләнә һәм 
прокуратура органнарына карауга җибәрелә.  

ҖҮО тикшерүнең еллык планы проекты күзәтчелек органы тарафыннан эшләнә 
һәм № 222 Россия Генераль прокуратурасы боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә 
прокуратура органнарына карауга җибәрелә. 

№ 473-ФЗ Федераль законы, РФ Хөкүмәтенең № 1132 карары нигезендә һәм № 
294-ФЗ Федераль законы нигезендә прокуратура органнарына килештереп федераль 
округ территориясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре 
булдыру өлкәсендә Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле вәкиле (алда– 
вәкаләтле федераль орган) АСИҮТ резидентларын тикшерүнең еллык планы 
проекты куркыныч-юнәлешле карауны кулланып күзәтчелек органы тарафыннан 
эшләнә һәм башкарма хакимиятнең федераль органына килештерүгә җибәрелә.  

Региональ дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашырганда куркыныч-юнәлешле карау 
куллану максатларында юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге ТР 
Министрлар Кабинетының № 119 карары белән билгеләнгән билгеләр нигезендә 
билгеле бер куркыныч категориясенә кертелергә тиеш. 

Билгеле бер куркыныч категориягә кертү юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр 
тарафыннан мәҗбүри таләпләрне үтәмәүнең мөмкин булган негатив нәтиҗәләренең 
авырлыгын исәпкә алып һәм тиешле мәҗбүри таләпләрнең үтәлмәве ихтималын 
бәяләүне исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

Юридик зат яки шәхси эшмәкәр элек бирелгән эшчәнлекләрен куркыныч 
категориядә үзгәртү турында ТР Министрлар Кабинетының 119 нчы карары белән 
билгеләнгән тәртиптә гариза бирергә хокуклы. 

Эшчәнлеге куркынычлыкның бер категориясенә кертелгән юридик зат яки 
шәхси эшмәкәр соравы буенча күзәтчелек органы билгеләнгән тәртиптә юридик 
затка яки шәхси эшмәкәргә аларның эшчәнлеген куркыныч категориягә кертү 
турында мәгълүмат, шулай ук юридик зат яки шәхси эшмәкәр эшчәнлеген аерым 
куркыныч категориягә керткәндә кулланылган белешмәләр тапшыра. 

Юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә карата планлы тикшерүләр үткәрү 
бирелгән куркынычлык категориясенә карап алдагы периодик рәвештә гамәлгә 
ашырыла: 

югары куркынычлык категориясе өчен - 2 елга бер тапкыр; 
зур куркынычлык категориясе өчен - 3 елга бер тапкыр. 
Эшчәнлеге түбән куркынычлык категориясенә кертелгән юридик затларга һәм 

шәхси эшмәкәрләргә карата планлы тикшерүләр үткәрелми. 
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План тикшерүләрен үткәрүнең еллык планына планлы тикшерүне кертү өчен 
нигез булып билгеләнгән чорны алдагы датадан башлап тикшерүне уздыру елында 
үтү тора: 

а) III һәм (яисә) IV куркынычлык классы җитештерү объектларын яки III һәм 
(яки) IV класслы гидротехник корылмаларны юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар 
куллана башлау;  

б) балаларның ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру өлкәсендә юридик затлар 
һәм шәхси эшмәкәрләр тарафыннан эшчәнлек алып бара башлау; 

в) юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр тарафыннан мәгариф өлкәсендә һәм 
тиз үсүче куркыныч табигать күренешләре һәм техноген процесслар барлыкка килү 
куркынычы булган территориядә урнашкан эшчәнлек алып бара башлау; 

г) юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр тарафыннан яшәү тәэмин итү 
өлкәсендә социаль хезмәтләр күрсәтү эшчәнлеген гамәлгә ашыру, шулай ук 
стационар медицина ярдәме күрсәтә башлау; 

д) тиз үсүче куркыныч табигать күренешләре һәм техноген процесслар 
барлыкка килү куркынычы янаган территорияләрдә юридик затлар һәм шәхси 
эшмәкәрләр эшчәнлеген гамәлгә ашыра башлау; 

е) билгеләнгән тәртиптә юридик затларны (аларның структур бүлекчәләрен) 
һәм шәхси эшмәкәрләрне яисә алар карамагында булган әлеге оешмаларның 
оешмаларын һәм структур бүлекчәләрен гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
бердәм дәүләт системасының территориаль подсистемасы көчләре составына кертү 
(керү); 

ж) әлеге пунктның «а» - «е» пунктчаларында, юридик затлар һәм шәхси 
эшмәкәрләр күрсәтелгән соңгы планлы тикшерүне үткәрүне тәмамлау. 

Еллык ҖҮО тикшерүләренең планына планлы тикшерүне кертү өчен нигез 
булып алдагы көннәрдән ике ел узу тора: 

1) җирле үзидарә органының юридик зат буларак дәүләт теркәве; 
2) җирле үзидарә органы яисә җирле үзидарәнең вазыйфаи заты тарафыннан 

соңгы планлы тикшерүне үткәрүне тәмамлау. 
Тикшерүләрнең еллык планы һәм АСИҮТ резидентларын тикшерүнең уртак 

планы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең № 489 карары белән расланган форма 
буенча төзелә. 

ҖҮО тикшерүенең еллык планы формасы Россия Генераль прокуратурасы № 
222 боерыгы белән расланган. 

Еллык тикшерүләр планы министр тарафыннан раслана. 
Расланган еллык тикшерүләр планы кызыксынган затларга аларны күзәтчелек 

органының рәсми сайтында урнаштыру юлы белән Татарстан Республикасы 
Прокуратурасы сайтында расланган еллык тикшерү планын урнаштырганнан соң, 5 
эш көненнән соңга калмыйча яисә башка үтемле ысул белән җиткерелә. 

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 
гы 294-ФЗ номерлы Федераль законның 26.2 статьясы таләпләре нигезендә 
белешмәләр кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының бердәм реестрына 
кертелгән кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына оештырыла һәм 
уздырыла.» 2019 елның 1 гыйнварыннан 2020 елның 31 декабренә кадәр 
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2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясы 
нигезләмәләре нигезендә кертелгән юридик затларга һәм индивидуаль 
эшмәкәрләргә карата планлы тикшерүләр.; 

24 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«24. Планнан тыш тикшерү үткәрү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора: 
ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны бетерү турында алдан бирелгән 

боерыкның үтәлүен тикшерү; 
күзәтчелек органы вазыйфаи затын гражданнарның, шул исәптән шәхси 

эшмәкәрләрнең, юридик затларның, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле 
үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан түбәндәге фактлар 
турында белешмәләр карап тикшерү яки алдан тикшерү нәтиҗәләре буенча нигезле 
тәкъдим итү: 

а) гражданнар тормышына, сәламәтлегенә зыян китерү, Россия Федерациясе 
халыкларының хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас 
объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян китерү, дәүләт иминлегенә, 
шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләргә куркыныч 
янау; 

б) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, 
әйләнә-тирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 
объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), дәүләт иминлегенә зыян китерү, 
шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү; 

Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте йөкләмәләре 
нигезендә һәм төбәк дәүләт күзәтчелеге кысаларында прокуратура органнарына 
кергән материаллар һәм мөрәҗәгатьләр буенча планнан тыш тикшерү үткәрү 
турында прокурор таләбе нигезендә чыгарылган министр күрсәтмәсе. 

Җирле үзидарә органы һәм җирле үзидарәнең вазыйфаи затларына планнан 
тыш тикшерү үткәрү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора: 

1) күзәтчелек органына гражданнарның, юридик затларның һәм дәүләт 
органнарыннан гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүгә, гражданнарның тормышына 
һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы Россия Федерациясе законнарын бозу 
фактлары турында мәгълүмат, шулай ук гражданнарның массакүләм хокукларын 
бозу очраклары турында мөрәҗәгатьләр керү; 

2) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте 
йөкләмәләре нигезендә һәм Россия Федерациясе Генераль прокуроры, Россия 
Федерациясе субъекты прокурорының прокуратура органнарына кергән 
материаллар һәм мөрәҗәгатьләр буенча законнар үтәлешенә күзәтчелек 
кысаларында планнан тыш тикшерү үткәрү турындагы таләпләре нигезендә 
чыгарылган Министр (министр урынбасары) күрсәтмәсе. 

Күзәтчелек органына мөрәҗәгать иткән затны билгеләргә мөмкинлек бирми 
торган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, шулай ук әлеге пунктта күрсәтелгән фактлар 
турында мәгълүматлар булмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар планнан тыш 
тикшерү үткәрүгә нигез була алмый. 

Кергән мөрәҗәгатьләрне алдан тикшерү тәртибе, мөрәҗәгатьләрнең 
авторлыгын билгеләгәндә күзәтчелек органы гамәлләре тәртибе яки 
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мөрәҗәгатьләрнең дөрес булмавы № 294-ФЗ Федераль законның 10 нчы 
статьясындагы 3.2 – 3.5 өлеше нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Күзәтчелек органы гражданнан, шул исәптән юридик заттан, шәхси 
эшмәкәрдән, килгән гаризаларны, күрсәтелгән затларның мөрәҗәгатьләрен карап 
тикшерү сәбәпле күзәтчелек органы тарафыннан тотылган чыгымнарны түләттерү 
турында дәгъва белән судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Күзәтчелек объектларын әлеге пунктның «а» һәм «б» пунктчаларында 
күрсәтелгән нигезләр буенча планнан тыш тикшерү прокуратура органы белән 
килешкәннән соң башкарылырга мөмкин. 

Күзәтчелек органы белән планнан тыш күчмә тикшерү үткәрү прокуратура 
органы белән килештерү турында гариза Россия Икътисадый үсеш 
Министрлыгының № 141 боерыгы белән расланган типлаштырылган форма 
нигезендә рәсмиләштерелә. 

Алга киткән социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентларына 
прокуратура органнары белән планнан тыш тикшерүләр үткәрүне килештерү 
тәртибе № 473-ФЗ Федераль законның 24 нче статьясындагы 8 нче өлеше һәм 
Россия Икътисадый үсеш Министрлыгының № 817 боерыгы нигезендә гамәлгә 
ашырыла.»;  

 
3 нче бүлектә: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«27.1. Әлеге таләпләрне билгели торган күзәтчелек объектларына, норматив-

хокукый актларга, шулай ук күзәтү объектлары күрсәтә торган документлар 
исемлеге 1 нче таблицада китерелгән. 

27.2. Юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр тарафыннан мәҗбүри таләпләрне 
бозуларны кисәтү, мәҗбүри таләпләрне бозуга китерә торган сәбәпләрне, 
факторларны һәм шартларны бетерү максатларында күзәтчелек органы ел саен 
расланган хокук бозуларны профилактикалау программасы нигезендә мәҗбүри 
таләпләрне бозуларны профилактикалау чараларын гамәлгә ашыра. 

27.3. Мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау максатларында 
күзәтчелек органы 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.2 статьясындагы 5-7 
өлешләрендә билгеләнгән тәртип нигезендә мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау 
турында кисәтү бирә, һәм юридик затка, шәхси эшмәкәргә мәҗбүри таләпләрне 
үтәүне тәэмин итү буенча чаралар күрергә һәм бу хакта кисәтүдә билгеләнгән 
вакытка күзәтчелек органына хәбәр итәргә тәкъдим итә. 

27.4. Мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтү төзү һәм җибәрү, 
юридик зат, шәхси эшмәкәр тарафыннан мондый кисәтүләргә каршы тору һәм 
аларны карау күзәтчелек органы тарафыннан, күзәтчелек органына юридик зат, 
шәхси эшмәкәр тарафыннан мондый кисәтү үтәлеше турында белдерү РФ 
Хөкүмәтенең № 166 карары белән расланган Кагыйдәләр нигезендә гамәлгә 
ашырыла.»; 

5 нче бүлектә: 
28 нче пунктны түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга: 
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«Алга киткән социаль-икътисадый үсеш территорияләре резидентларына карата 
төбәк дәүләт күзәтчелеге әлеге регламент нигезендә һәм № 473-ФЗ  Федераль 
законның 24 нче статьясында, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең № 1132 карары, 
Россия Икътисадый үсеш Министрлыгының № 817 боерыгы белән билгеләнгән 
үзенчәлекләрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.»; 

32 нче пунктның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Күзәтчелек объекты соравында күрсәтелгән документларны көчәйтелгән 

квалификацияле электрон цифрлы имза белән имзаланган электрон документлар 
рәвешендә тапшырырга хокуклы.». 

түбәндәге эчтәлекле 35.1 пункты белән тулылындырырга: 
«35.1. Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 

территориясе резиденты тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозу ачыкланган очракта 
күзәтчелек органының вазыйфаи заты планлы тикшерүне үткәрү нәтиҗәләре 
турында акт төзелгән көннән алып өч көннән дә соңга калмыйча алга киткән 
социаль-икътисадый үсеш территориясе резиденты яки аның вәкиленә расписка 
астында бозуларны бетерү турында күрсәтмә күчермәсен йә социаль-икътисадый 
үсеш резиденты яисә аның вәкиле тарафыннан мондый күрсәтмәне алу датасы 
турында таныклаучы башка ысул белән тапшыра. Әлеге ысуллар белән бозуларны 
бетерү турында күрсәтмә алга киткән социаль-икътисадый үсеш территориясе 
резидентына яки аның вәкиленә тапшырырга мөмкин булмаса, ул почта аша заказлы 
хат белән җибәрелә һәм ул җибәрелгән көннән алты көн узгач алынган дип санала. 

Алга киткән социаль-икътисадый үсеш территориясе резиденты тарафыннан 
планнан тыш тикшерү үткәрүгә кадәр бозуларны бетерү турында күрсәтмә 
үтәлмәгән очракта, эшчәнлекне гамәлгә ашыру турындагы килешү юкка 
чыгарылырга мөмкин һәм алга киткән социаль-икътисадый үсеш территориясе 
резиденты статусы да суд карары буенча федераль орган гаризасы нигезендә 
туктатылырга мөмкин.»; 

40 нчы пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«40. Тикшерү актын төзү әлеге Административ регламентның 35 нче пунктында 

күрсәтелгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 
Юридик затка һәм шәхси эшмәкәргә карата планлы күчмә тикшерү уздырганда 

вазыйфаи затлар тикшерү кәгазен (контроль сораулар исемлеге) кулланырга тиеш. 
Тикшерү нәтиҗәләре буенча тутырылган тикшерү кәгазе (контроль сораулар 
исемлеге) тикшерү актына куела. 

Тикшерү кәгазьләрендә (контроль сораулар исемлеге) юридик затларга һәм 
шәхси эшмәкәрләргә карата куела торган мәҗбүри таләпләр, аларны үтәү 
гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә 
мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә) зыян 
китермәү, дәүләтнең иминлегенә зыян китермәү, шулай ук табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләргә янау күзлегеннән аеруча әһәмиятле булган 
сораулар исемлеге бар. 

Планлы тикшерү предметы тикшерү кәгазьләренә кертелгән сораулар исемлеге 
белән чикләнә (контроль сораулар исемлеге). 
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Җаваплы башкаручы тикшерү журналында үткәрелгән тикшерү турында, 
күзәтчелек органы исеме, тикшерү башлану һәм тәмамлану даталары, аны үткәрү 
вакыты, хокукый нигезләр, тикшерү максатлары, бурычлары һәм предметлары, 
ачыкланган хокук бозулар һәм бирелгән боерыклар, шулай ук тикшерү үткәрә 
торган вазыйфаи затның яисә вазыйфаи затларның фамилияләре, атасының 
исемнәре һәм вазыйфасы күрсәтелә.»; 

7 нче бүлектә: 
69 нчы пунктны түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга: 
«Язма шикаять тексты шикаятьнең асылын билгеләргә мөмкинлек бирми икән, 

шикаятькә җавап бирелми һәм ул дәүләт органына, җирле үзидарә органына яисә 
вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелергә тиеш түгел, бу хакта шикаять 
теркәлгән көннән соң җиде көн эчендә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә. 

Күзәтчелек органына яки күзәтчелек органының вазыйфаи затына карата булган 
сорауга җавап булган язма шикаять кергән очракта, аңа җавап «Интернет» 
челтәрендә күзәтчелек органының рәсми сайтында № 59-ФЗ Федераль законның 10 
нчы статьясындагы 4 нче өлеше нигезендә урнаштырылган, шикаять җибәрелгән 
гариза бирүчегә шикаять теркәлгән көннән җиде көн эчендә рәсми күзәтчелек 
органының электрон адресы хәбәр ителә, анда шикаятькә шикаять бирелгән сорауга 
җавап урнаштырылган, шул ук вакытта суд карарына шикаять биргән шикаятьне 
карап, кире кайтарылмый.». 
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Административ регламентны түбәндәге эчтәлекле 2 нче Кушымта белән 
тулыландырырга: 

«Халыкны һәм территорияләрне төбәк, 
муниципальара һәм муниципаль 
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 
яклау өлкәсендә региональ дәүләт 
күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча 
Татарстан Республикасы Гражданнар 
оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр Министрлыгы тарафыннан 
дәүләт функцияләрен үтәү буенча 
административ регламентка 
№ 2 Кушымта 

 
 

ДӘҮЛӘТ КОНТРОЛЕ (КҮЗӘТЧЕЛЕГЕ) ОРГАННАРЫ, МУНИЦИПАЛЬ 
КОНТРОЛЬ ОРГАННАРЫ ТАРАФЫННАН БУ ДОКУМЕНТЛАР ҺӘМ (ЯИСӘ) 

МӘГЪЛҮМАТ КАРАМАГЫНДА БУЛГАН БАШКА ДӘҮЛӘТ 
ОРГАННАРЫННАН, ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ ОРГАННАРЫННАН ЯИСӘ ДӘҮЛӘТ 

ОРГАННАРЫНА ЯИСӘ ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ ОРГАННАРЫНА КАРАГАН 
ОЕШМАЛАРДАН ТИКШЕРҮЛӘР ОЕШТЫРГАНДА СОРАТЫП АЛЫНА ҺӘМ 

ВЕДОМСТВОАРА МӘГЪЛҮМАТ ХЕЗМӘТТӘШЛЕГЕ КЫСАЛАРЫНДА 
АЛЫНА ТОРГАН ДОКУМЕНТЛАР ҺӘМ (ЯИСӘ) МӘГЪЛҮМАТ 

ИСЕМЛЕГЕ 
 

 

Соратып алына торган документ исеме һәм (яки) 
соратып алына торган мәгълүмат 

Карамакларында документлар һәм (яки) 
мәгълүмат булган дәүләт органы, җирле 

үзидарә органы йә оешма 

Юридик затларның Бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләре Россия ФСХ 

Шәхси эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрыннан мәгълүматлары Россия ФСХ 

Алдагы календарь елында хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны 
турында белешмәләр 

Россия ФСХ 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының бердәм реестрыннан 
мәгълүматлары 

Россия ФСХ 

I, II һәм III куркынычлык классы шартлаткыч һәм химик куркыныч 
җитештерү объектларын эксплуатацияләү буенча эшчәнлек башкаруга 
лицензияләр реестрыннан өземтә 

Ростехнадзор 

Куркыныч җитештерү объектларының дәүләт реестрыннан 
мәгълүматлары 

Ростехнадзор 

Россия гидротехник корылмалар регистрында гидротехник корылманы 
теркәү турында белешмәләр 

Ростехнадзор» 
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