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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының «Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының газ бүлү челтәрләре аша 

газ транспортлаштыручы табигый 

монополияләр субъектлары, электр 

энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату 

базарлары, җылылык белән тәэмин 

итүче оешмалар, җылылык челтәрләре 

оешмалары, коммуналь комплекс 

оешмалары, каты коммуналь калдыклар 

белән эш итүче төбәк операторлары, 

каты коммуналь калдыклар белән эш 

итүче операторлар, кайнар су белән 

тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин 

итүне һәм (яки) су агызуны гамәлгә 

ашыручы оешмалар тарафыннан 

мәгълүмат ачу стандартларының үтәлүе 

өлешендә дәүләт тарафыннан җайга 

салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә 

төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

гамәлгә ашыру буенча дәүләт 

функциясен үтәүнең административ 

регламентын раслау турында» 2017 

елның 19 июнендәге 147 номерлы 

боерыгына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 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 (алга таба – 

Дәүләт комитеты) «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлаштыручы табигый монополияләр 
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субъектлары, электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык 

белән тәэмин итүче оешмалар, җылылык челтәрләре оешмалары, коммуналь 

комплекс оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче төбәк 

операторлары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче операторлар, кайнар су 

белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) су агызуны гамәлгә 

ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларының үтәлүе өлешендә 

дәүләт тарафыннан җайга салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәүнең 

административ регламентын раслау турында» 2017 елның 19 июнендәге 147 

номерлы боерыгына (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының 2018 елның 9 июнендәге 174 номерлы боерыгы нигезендә кертелгән 

үзгәрешләре белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының газ бүлү 

челтәрләре аша газ транспортлаштыручы, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары, электр 

энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык белән тәэмин итүче 

оешмалар, җылылык челтәрләре оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән эш 

итүче төбәк операторлары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче операторлар, 

кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) су агызуны 

гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларының үтәлүе 

өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәүнең 

административ регламентын раслау турында»; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының газ бүлү 

челтәрләре аша газ транспортлаштыручы, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары, электр 

энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык белән тәэмин итүче 

оешмалар, җылылык челтәрләре оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән эш 

итүче төбәк операторлары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче операторлар, 

кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) су агызуны 

гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларының үтәлүе 

өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәүнең 

административ регламентын расларга». 

2. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2017 елның 

19 июнендәге 147 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитетының газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы табигый монополияләр субъектлары, электр энергиясен 
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күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар, 

җылылык челтәрләре оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче төбәк 

операторлары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче операторлар, кайнар су 

белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) су агызуны гамәлгә 

ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларының үтәлүе өлешендә 

дәүләт тарафыннан җайга салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәүнең 

административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

аталышында «газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлаштыручы» сүзләреннән 

соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, транспорт терминалларында, портларда, 

аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан 

файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен 

өстәргә; 

1.1 пунктта «газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлаштыручы» сүзләреннән 

соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, транспорт терминалларында, портларда, 

аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан 

файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен 

өстәргә; 

1.2 пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы федераль законның 13.3 

статьясы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрнең бердәм реестрын 

формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре турында» 2015 елның 28 апрелендәге 

415 номерлы карары нигезендә тикшерүләрнең бердәм реестрына, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең «Контроль (күзәтчелек) эшчәнлеген автоматлаштыру 

буенча үрнәк болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2018 елның 

21 апрелендәге 482 номерлы карары нигезендә «Контроль (күзәтчелек эшчәнлеген 

автоматлаштыру буенча үрнәк болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасына 

һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының йогынты ясау актларының җыелма реестры» Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2013 елның 23 августындагы 

593 номерлы карары нигезендә «Татарстан Республикасының йогынты ясау 

актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы мәгълүмат системасына 

тиешле мәгълүматларны кертү Дәүләт комитетының вәкаләтле вазыйфаи заты 

тарафыннан гамәлгә ашырыла.»; 

1.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3. Дәүләт комитеты тарафыннан дәүләт функциясе түбәндәгеләр нигезендә 

гамәлгә ашырыла: 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы (алга 

таба – РФ КоАП) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2001, 31 декабрь, 

кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
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«Шәхси мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 

федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы федераль закон) (Россия Федерациясе 

законнары җыентыгы, 2006, № 31, 3426 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге      

89-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 89-ФЗ номерлы федераль закон), 

(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1998, № 26, 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, 05.04.1999, № 14, 1667 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

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

федераль закон (алга таба – 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 номерлы федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, 

№ 52, 6249 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Җылылык белән тәэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ 

номерлы федераль закон (алга таба – 190-ФЗ номерлы федераль закон) (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, 30 июль, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 

алып); 

«Су белән тәэмин итү һәм су агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-

ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 416-ФЗ номерлы федераль закон) 

(Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2011, 8 

декабрь, 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, бастырып чыгару номеры: 

0001201412290024, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап 

сатучы субъектлар тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларын раслау турында» 2004 

елның 21 гыйнварындагы 24 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2004 елның 21 гыйнварындагы № 24 карары) (Россия Федерациясе 

законнары җыентыгы, 2004, № 4, 282 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» 
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2008 елның 10 декабрендәге 950 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 15.12.2008, № 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., кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Табигый монополияләр субъектлары 

тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларының үтәлүен тикшереп тору кагыйдәләрен 

раслау турында» 2010 елның 28 сентябрендәге 764 номерлы карары (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 40, 5090, кертелгән үзгәрешләрен 

исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Торбаүткәргечләр буенча газ 

транспортлау хезмәтләрен күрсәтүче табигый монополияләр субъектлары 

тарафыннан мәгълүмат ачу стандартлары турында» 2010 елның 29 октябрендәге 872 

номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 29 

октябрендәге № 872 карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010,             

№ 45, 5855 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Транспорт терминалларында, портларда 

һәм аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан 

файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары тарафыннан мәгълүмат ачу стандартлары турында» 

2010 елның 27 ноябрендәге 938 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2010 елның 27 ноябрендәге 938 номерлы карары)(Россия Федерациясе 

законнары җыентыгы, 2010, № 50, 6697 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тимер юл белән ташулар өлкәсендә 

табигый монополияләр субъектлары тарафыннан мәгълүмат ачу стандартлары 

турында» 2010 елның 27 ноябрендәге 939 номерлы карары (алга таба – Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең лүмат ачу стандартлары турында» 2010 елның 27 

ноябрендәге 939 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 

2010, № 49, 6517 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Су белән тәэмин итү һәм су агызу 

өлкәсендә мәгълүмат ачу стандартлары турында» 2013 елның 17 гыйнварындагы 6 

номерлы карары (Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 17 гыйнварындагы 

6 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2013, № 3, 205 ст., 

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); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җылылык белән тәэмин итүче оешмалар, 

җылылык челтәрләре оешмалары һәм җайга салучы органнар тарафыннан 

мәгълүмат ачу стандартлары турында» 2013 елның 5 июлендәге 570 номерлы 

карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 5 июлендәге 570 

номерлы карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2013, 15 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 – РФ 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, бастырып чыгару номеры: 

0001201510260012); 

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 (алга таба – 

РФ Хөкүмәтенең 323 номерлы карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-

порталы) (www.pravo.gov.ru), 2016, 20 апрель); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Каты коммуналь калдыклар белән эш итү 

өлкәсендә мәгълүмат ачу стандартларын раслау турында» 2016 елның 21 июнендәге 

564 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 21 

июнендәге 564 номерлы карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2016, 24 июнь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

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, бастырып чыгару номеры: 0001201608260025, 

кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

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 
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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 карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми 

интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2017, 14 февраль, бастырып чыгару номеры: 

0001201702140002); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Контроль (күзәтчелек) эшчәнлеген 

автоматлаштыру буенча бертип болыт карары» дәүләт мәгълүмат системасы 

турында» 2018 елның 21 апрелендәге 482 номерлы карары (алга таба – РФ 

Хөкүмәтенең 482 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 

2018, № 18, 2633 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең Тикшерүләр 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 (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 724-р номерлы 

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

2016, 22 апрель, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Федераль тарифлар хезмәтенең «Табигый монополияләрнең субъектлары 

булган электр энергиясе һәм куәте базарлары субъектлары тарафыннан мәгълүмат 

ачу рәвешләрен раслау турында» 2014 елның 24 октябрендәге 1831-э номерлы 

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

2015, 15 гыйнвар, бастырып чыгару номеры: 0001201501150004); 

Федераль тарифлар хезмәтенең «Тимер юл белән ташулар өлкәсендә табигый 

монополияләр субъектлары тарафыннан мәгълүмат ачу формаларын, срокларын һәм 

ешлыгын, шулай ук әлеге формаларны тутыру кагыйдәләрен раслау турында» 2011 

елның 19 апрелендәге 158-т номерлы боерыгы (алга таба – ФТХнең 2011 елның 19 

апрелендәге 158-т номерлы боерыгы) (Российская газета, 2011, 24 июнь); 

Федераль тарифлар хезмәтенең «Транспорт терминалларында, портларда һәм 

аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан 

файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары тарафыннан мәгълүмат ачу формаларын, срокларын һәм 

ешлыгын, шулай ук әлеге формаларны тутыру кагыйдәләрен раслау турында» 2011 

елның 19 апрелендәге 159-т номерлы боерыгы (алга таба – ФТХнең 2011 елның 19 

апрелендәге 159-т номерлы боерыгы) (Российская газета, 2011, 3 июнь); 

Федераль тарифлар хезмәтенең «Интернет» челтәрендә бастырып чыгару һәм 

Россия Федерациясе субъектының тарифларны дәүләт тарафыннан җайга салу 

өлкәсендәге башкарма хакимият органнарының (су белән тәэмин итү һәм су агызу 

өлкәсендә тарифлар раслау буенча вәкаләтләр Россия Федерациясе субъекты законы 

нигезендә җирле үзидарә органнарына тапшырылган очракта, – җирлекнең яисә 

шәһәр округының җирле үзидарә органнарының) мәгълүматны ачканда аны 

«Интернет» челтәрендә бастырып чыгару юлы белән җайга салынучы оешмалар 
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белән хезмәттәшлек итүе юлы белән Мәгълүмат ачу регламентын раслау турында» 

2014 елның 16 декабрендәге 2244-э номерлы боерыгы (Хокукый мәгълүматның 

рәсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2015, 6 апрель, бастырып чыгару 

номеры: 0001201504060024); 

Федераль тарифлар хезмәтенең «Мәгълүмат ачу стандартлары үтәлүне 

системалы рәвештә күзәтү һәм анализлау турында хисап һәм электр энергетикасы 

өлкәсендә һәм җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт тарафыннан җайга 

салынучы бәяләргә (тарифларга) кертелгән инвестиция ресурсларыннан 

файдалануны системалы рәвештә күзәтү һәм анализлау турында хисап рәвешләрен 

раслау турында» 2014 елның 20 февралендәге 201-э номерлы боерыгы (алга таба – 

201-э номерлы боерык) (Российская газета, 2014, 4 июнь); 

Монополиягә каршы федераль хезмәтнең «Җылылык белән тәэмин итү, су 

белән тәэмин итү һәм су агызу өлкәсендә, каты коммуналь калдыклар белән эш итү 

өлкәсендә ачылырга тиешле мәгълүматны «Федераль җайга салу органы – төбәк 

җайга салу органнары – җайга салу субъектлары» бердәм мәгълүмат-аналитика 

системасы» федераль дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру формаларын 

раслау турында» 2018 елның 13 сентябрендәге 1288/18 номерлы боерыгы (алга таба 

– Монополиягә каршы федераль хезмәтнең 2018 елның 13 сентябрендәге 1288/18 

номерлы боерыгы) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2018, 1 октябрь, бастырып чыгару номеры: 0001201810010059); 

Монополиягә каршы федераль хезмәтнең «Трубаүткәргечләр аша газ 

транспортлау буенча хезмәтләр күрсәтүче табигый монополияләр субъектлары 

тарафыннан мәгълүмат ачу формаларын, срокларын һәм ешлыгын, күрсәтелгән 

формаларны тутыру кагыйдәләрен раслау турында» 2019 елның 18 гыйнварындагы 

38/19 номерлы боерыгы (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы 

(www.pravo.gov.ru), 2019, 23 гыйнвар, бастырып чыгару номеры: 

0001201901230032); 

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, бастырып чыгару номеры: 

 0001201703210041); 
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«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында» 2011 елның 

10 октябрендәге 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (Ватаным 

Татарстан, 2011, № 201-203, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының йогынты ясау актларының җыелма реестры» Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2013 елның 23 августындагы 

593 номерлы карары (алга таба – 593 номерлы ТР МК карары)(«Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика 

башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 2013, № 65, 

2059 ст.); 

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 – 555 номерлы ТР МК карары) (Татарстан Республикасы Хокукый 

мәгълүматның рәсми интернет-порталы (pravo.tatarstan.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 

(pravo.tatarstan.ru), 2018, 3 октябрь); 

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, 04.08.2010, № 29, 1195 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып).»; 

1.4 пунктта: 

беренче абзацта «эшкуарлар» сүзеннән соң «, шул исәптән 473-ФЗ номерлы 

федераль закон нигезендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе 

резидентлары булып торучы,» сүзләрен өстәргә; 

түбәндәге эчтәлекле 10-11 пунктчалар өстәргә: 

«10) тимер юл белән ташулар өлкәсендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары; 

11) транспорт терминалларында, портларда һәм аэропортларда хезмәтләр 

күрсәтү һәм эчке суюллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр 

күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары.»; 

1.8 пунктта: 

11) пунктчада «294-ФЗ номерлы» сүзләреннән соң «һәм 473-ФЗ номерлы 

федераль законның 24 статьясы» сүзләрен өстәргә; 

15) пунктчаны төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 1.12.1 пункт өстәргә: 

«1.12.1. Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан федераль округ 

территориясендә, федераль округлар территорияләрендә алгарышлы социаль-
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икътисадый үсеш территорияләрен оештыру өлкәсендә вәкаләт бирелгән федераль 

башкарма хакимият органы вәкиле (алга таба – вәкаләтле федераль органы) һәм 

(яки) алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе идарәче компаниясе 

вәкиле урынга чыгып уртак планлы тикшерү уздырылганда катнашырга мөмкин.»; 

1.14 пунктның 2) пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2) 294-ФЗ номерлы федераль закон, РФ Хөкүмәтенең 415 номерлы карары 

нигезендә тикшерүләрнең бердәм реестрына, РФ Хөкүмәтенең 482 номерлы карары 

нигезендә «Контроль (күзәтчелек) эшчәнлеген автоматлаштыру буенча үрнәк болыт 

чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасына, 593 номерлы ТР МК карары нигезендә 

«Татарстан Республикасының йогынты ясау актларының җыелма реестры» 

Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына Дәүләт комитетының 

вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан кертелгән тиешле мәгълүмат;»; 

2.8-2.9 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.8. Планлы тикшерүне (документар, урынга чыгып) һәм планнан тыш 

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 тикшерүне 

үткәргәндә ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм 

(яки) мәгълүматлар алу зарурлыгы килеп чыккан очракта Дәүләт комитетының 

рәисе (рәисе урынбасары) тарафыннан тикшерү ведомствоара мәгълүмати 
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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 комитетының күрсәтелгән тикшерүгә 

бәйле гамәлләре дә туктатып торыла. 

2.9. 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, 

шәхси эшкуарның эшчәнлеген куркынычлылыкның билгеле бер категориясенә 

кертүгә карап билгеләнә.»; 

2.10 пунктта өченче һәм дүртенче абзацларны киләсе редакциядә бәян итәргә: 

« - Дәүләт комитетына массакүләм мәгълүмат чараларында, электрон 

массакүләм мәгълүмат чараларында мәгълүмат ачу стандартлары нигезендә 

ачылырга тиешле мәгълүматның урнаштырылуы хакында хәбәр итү, – Татарстан 

Республикасы территориясеннән читтә урнашкан газ бүлү челтәрләре буенча газ 

транспортлаштыру, тимер юл белән ташулар, транспорт терминалларында, 

портларда һәм аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары 

инфраструктурасыннан файдалану өлкәсендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары, электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату 

базарлары өчен; 

- законнарга ярашлы рәвештә ачыла торган мәгълүматны урнаштыру 

(бастырып чыгару) срокларының килеп җитүе – Татарстан Республикасы 

территориясеннән читтә урнашкан газ бүлү челтәрләре буенча газ 

транспортлаштыру, тимер юл белән ташулар, транспорт терминалларында, 

портларда һәм аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары 

инфраструктурасыннан файдалану өлкәсендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары, электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату 

базарлары, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар, җылылык челтәрләре 

оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторлары, 

каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча операторлар, кайнар су белән 

тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм су агызуны гамәлгә ашыручы 

оешмалар өчен.»; 

2.11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.11. Юридик затларга, шәхси эшкуарларга карата планлы тикшерүләр 

Дәүләт комитеты рәисенең (рәисе урынбасарының) Дәүләт комитеты тарафыннан 

расланган, 294-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә прокуратура органнары белән 

килештерелгән еллык План нигезендә кабул ителгән боерыгы нигезендә үткәрелә. 

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. 
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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.»; 

түбәндәге эчтәлекле 2.11.1 пунктча өстәргә: 

«2.11.1. 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); 

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.»; 

2.12 пунктны төшереп калдырырга; 
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2.13 пунктта «бер ел» сүзләрен «куркынычлылыкның билгеле бер категориясе 

өчен билгеләнгән срок» сүзләренә алмаштырырга; 

2.15 пунктта «Әгәр мөрәҗәгатьтә яки гаризада бәян ителгән мәгълүмат, шушы 

Регламентның 2.14 пунктындагы 2 пунктчасы нигезендә планнан тыш тикшерү 

үткәрүнең нигезе була алса, Дәүләт комитетының вазыйфаи заты, аның 

мөрәҗәгатьнең яки гаризаның авторына карата нигезле шикләре булганда, 

мөрәҗәгать итүче затны билгеләү буенча гакыллы чаралар күрергә бурычлы.» 

җөмләсен төшереп калдырырга; 

2.18 пунктта: 

4) пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4) технологик ялгау өчен түләүне җайга салу һәм тикшереп тору бүлегеннән: 

түбәндәгеләргә карата: 

а) былы белән тәэмин итүче оешмаларга; 

б) җылылык челтәрләре оешмаларына; 

в) кайнар су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларга; 

г) салкын су белән тәэмин итүне һәм су агызуны гамәлгә ашыручы 

оешмаларга; 

д) Татарстан Республикасы территориясеннән читтә урнашкан газ бүлү 

челтәрләре буенча газ транспортлаштыручы табигый монополияләр субъектларына; 

е) электр челтәрләре оешмаларына; 

кагыла: 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «1»-»6», «8» пунктчаларына карата, 

салкын су белән тәэмин итү, кайнар су белән тәэмин итү, су агызу, җылылык белән 

тәэмин итү системаларына тоташтыру (технологик ялгау) өлкәсендә мәгълүмат 

ачуны тикшерүдә тоту өлешендә, газ белән тәэмин итү өлкәсендә газ бүлү 

челтәрләре аша газ транспортлау буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру өлешендә; 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «7» пунктчасына, түбәндәгеләр хакында 

ачылган мәгълүматларның дөреслеген тикшереп тору өлешендә: салкын су белән 

тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасына, су агызуның үзәкләштерелгән 

системасына, кайнар су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасына 

тоташтыру өчен расланган тарифлар турында, җылылык белән тәэмин итү 

системасына тоташтыру (технологик ялгау) өчен расланган түләү турында, газ 

белән тәэмин итү өлкәсендә расланган бәяләр (тарифлар) турында, ә атап әйткәндә: 

тарифларны раслау турында карар кабул иткән органның аталышы турында, 

мондый карарның реквизитлары (датасы һәм номеры) турында, билгеләнгән 

тарифның күләме турында, тарифның гамәлдә булу чоры турында, карарны рәсми 

рәвештә бастырып чыгару чыганагы турында мәгълүматларның;»; 

5) пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5) транспорт хезмәтләренә һәм элемтә хезмәтләренә тарифларны җайга салу 

бүлеге: 

түбәндәгеләргә карата: 

а) тимер юл белән ташулар өлкәсендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары: 

кагыла: 
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әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «1»-«6», «8» пунктчаларына; 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «7» пунктчасына (билгеләнгән 

тарифларның күләме турында ачылган мәгълүматларның дөреслеген тикшереп тору 

өлешендә); 

б) транспорт терминалларында, портларда һәм аэропортларда хезмәтләр 

күрсәтү һәм эчке суюллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр 

күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары: 

кагыла: 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «1»-«6», «8» пунктчаларына; 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «7» пунктчасына (билгеләнгән 

тарифларның күләме турында ачылган мәгълүматларның дөреслеген тикшереп тору 

өлешендә);»; 

түбәндәге эчтәлекле 6 пунктча өстәргә: 

«6) административ хокук бозула эшләрен кузгату һәм административ хокук 

бозуларга юл куйган затларны административ җаваплылыкка тарту буенча чаралар 

күрү өлешендә административ тәҗрибә бүлегеннән.»; 

3.1 пунктындагы 1 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«№ п/п 

Төбәк дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) 

объектлары 

Зарури таләпнең 

тәгъбирләнеше 

Зарури таләпне билгели торган 

норматив хокукый акт 

1 2 3 4 

1 Татарстан 

Республикасы 

территориясе 

чикләрендә урнашкан 

газ бүлү челтәрләре 

буенча газ 

транспортлаштыру 

өлкәсендә эшчәнлек 

башкаручы табигый 

монополияләр 

субъектлары 

Җайга салунчы 

оешмалар 

тарафыннан 

түбәндәгеләрне үтәү: 

- мәгълүмат ачу 

факты; 

- мәгълүмат 

урнаштыру 

чыгынагы; 

- мәгълүмат ачуның 

вакытлары һәм 

ешлыгы;  

- мәгълүмат ачуның 

тулы дәрәҗәдә 

булуы; 

- Дәүләт комитетына 

мәгълүматны 

бастырып чыгару 

чыганаклары 

турында хәбәр итү 

тәртибе; 

- мәгълүмат 

тапшыруның 

билгеләнгән тәртиптә 

расланган формалары 

һәм мондый 

формаларны тутыру 

кагыйдәләрен үтәү; 

- ачылган 

мәгълүматның 

147-ФЗ номерлы федераль 

законның 8 статьясының 5 өлеше, 8.1 

статьясы; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2010 елның 29 октябрендәге № 872 

карары; 

Россия Монополиягә каршы 

федераль хезмәтнең 18.01.2019 № 

38/19 боерыгы 

 

 

 

 

2 электр энергиясен 

күмәртәләп сату базары 

субъектлары (Россия 

Федерациясе 

субъектының җайга 

салучы органы 

вәкаләтенә караган 

өлешендә) 

147-ФЗ номерлы федераль 

законның 8 статьясының 5 өлеше, 8.1 

статьясы; 

№ 35-ФЗ Федераль законның 24 

статьясының 3 өлеше; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2004 елның 21 гыйнварындагы № 24 

карары 

 

 

 

 

 

3 электр энергиясен 

ваклап сату базары 

субъектлары 

4 җылылык белән тәэмин 

итүче оешмалар 

147-ФЗ номерлы федераль 

законның 8 статьясының 5 өлеше, 8.1 

статьясы; 

№ 190-ФЗ Федераль законның 7 
5 җылылык челтәрләре 

оешмалары 
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«№ п/п 

Төбәк дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) 

объектлары 

Зарури таләпнең 

тәгъбирләнеше 

Зарури таләпне билгели торган 

норматив хокукый акт 

1 2 3 4 

дөреслеге; 

- юридик затларның, 

шәхси эшкуарларның 

товарларыннан һәм 

хезмәтләреннән 

файдаланучыларның 

язмача 

гарызнамәләре 

буенча мәгълүмат 

ачу, шул исәптән 

гарызнамәләрне 

теркәү, аларны карап 

тикшерүне 

вакытында һәм тулы 

дәрәҗәдә башкару, 

шулай ук карап 

тикшерү нәтиҗәләре 

хакында хәбәр итү 

тәртибе 

 

статьясының 11 өлеше; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2013 елның 5 июлендәге № 570 

карары; 

Россия Монополиягә каршы 

федераль хезмәтнең 13.09.2018 № 

1288/18 боерыгы 

6 каты коммуналь 

калдыклар белән эш 

итүче төбәк 

операторлары 

№ 89 Федераль законның 24.11 

статьясының 2 өлеше, 24.12 статьясы; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2016 елның 21 июнендәге № 564 

карары 

Россия Монополиягә каршы 

федераль хезмәтнең 13.09.2018 № 

1288/18 боерыгы 

7 каты коммуналь 

калдыклар белән эш 

итүче операторлар  

8 кайнар су белән тәэмин 

итүне, салкын су белән 

тәэмин итүне һәм су 

агызуны гамәлгә 

ашыручы оешмалар 

147-ФЗ номерлы федераль 

законның 8 статьясының 5 өлеше, 8.1 

статьясы; 

416-ФЗ номерлы федераль 

законның 34 статьясы, 35 статьясы; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2013 елның 17 гыйнварындагы № 6 

карары; 

Россия Монополиягә каршы 

федераль хезмәтнең 13.09.2018 № 

1288/18 боерыгы 

9 тимер юл белән 

ташулар өлкәсендә 

эшчәнлек башкаручы 

табигый монополияләр 

субъектлары 

147-ФЗ номерлы федераль 

законның 8 статьясының 5 өлеше, 8.1 

статьясы; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2010 елның 27 ноябрендәге 939 

номерлы карары; 

ФТХнең 2011 елның 19 апрелендәге 

158-т номерлы боерыгы 

 

10 транспорт 

терминалларында, 

портларда һәм 

аэропортларда 

хезмәтләр күрсәтү һәм 

эчке суюллары 

инфраструктурасыннан 

файдалану буенча 

хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек 

башкаручы табигый 

монополияләр 

субъектлары 

147-ФЗ номерлы федераль 

законның 8 статьясының 5 өлеше, 8.1 

статьясы; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2010 елның 27 ноябрендәге 938 

номерлы карары; 

ФТХнең 2011 елның 19 апрелендәге 

159-т номерлы боерыгы 

 

 

 

 

« 

5.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле кызыл юл өстәргә: 

«Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентларына карата 

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

5.12 пункттагы дүртенче абзацта «4» санын «5» санына үзгәртергә; 

5.16 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.16. Ел саен уздырыла торган тикшерүләр планы, контроль һәм зарури 

таләпләр бозылуны профилактикалау чараларын уздыру ешлыгы (формасы, 

дәвамлылыгы, ешлыгы) юридик затның, шәхси эшкуарның эшчәнлеген әлеге 

Регламентның 2.11 пунктында билгеләнгән тәртиптә куркынычлылыкның билгеле 

бер категориясенә кертелүе белән билгеләнә торган куркыныч-юнәлешле якын килү 

алымын кулланып, административ тәҗрибә бүлеге тарафыннан эшләнә. 

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. 

Тикшерүләрнең алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе 

резидентларына карата тикшерүләр уздыруны үз эченә алган еллык план проекты 

473-ФЗ номерлы федераль закон һәм РФ Хөкүмәтенең 1132 номерлы карары 

нигезендә килештерү өчен вәкаләтле федераль органга җибәрелә. 

Юридик затны, шәхси эшкуарны ел саен уздырыла торган планлы тикшерүләр 

планына кертү өчен әлеге Регламентның 2.13 пунктында күрсәтелгән очраклар 

нигез булып тора.»; 

5.21 пунктта «планнар,» сүзләреннән алда «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары белән расланган» сүзләрен өстәргә; 

5.25 пунктта икенче абзацны төшереп калдырырга; 

5.31 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.31. 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. 

Дәүләт комитетының вәкаләтле вазыйфаи заты 294-ФЗ номерлы федераль 

закон, РФ Хөкүмәтенең 415 номерлы карары нигезендә тикшерүләрнең бердәм 

реестрына, РФ Хөкүмәтенең 482 номерлы карары нигезендә «Контроль (күзәтчелек) 

эшчәнлеген автоматлаштыру буенча үрнәк болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат 

системасына, 593 номерлы ТР МК карары нигезендә «Татарстан Республикасының 

йогынты ясау актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт 

мәгълүмат системасына тиешле мәгълүматны кертә. 

Үтәү вакыты: мәгълүматны Дәүләт сайтында урнаштыру – тикшерү акты 

имзаланганнан соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча; 

тикшерүләрнең бердәм реестрына, «Контроль (күзәтчелек) эшчәнлеген 

автоматлаштыру буенча үрнәк болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасына, 

«Татарстан Республикасының йогынты ясау актларының җыелма реестры» 

Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына мәгълүмат кертү – 
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билгеләнгән срокларга туры китереп. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: планлы документар тикшерүне башкару нәтиҗәләре 

хакында Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган һәм бердәм 

тикшерүләр реестрына кертелгән мәгълүмат.»; 

7.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«7.5. Әгәр язмача шикаятьтә юридик затның аталышы (мөрәҗәгать итүче 

юридик зат булганда), шикаятьне җибәргә мөрәҗәгать итүченең фамилиясе яки 

җавап җибәрелергә тиешле почта адресы күрсәтелмәсә, шикаятькә җавап бирелми. 

Әгәр дә күрсәтелгән шикаятьтә хокукка каршы килә торган гамәлнең әзерләнүе, 

кылынуы яки кылынганлыгы турында, шулай ук аны әзерләүче, кылучы яки кылган 

зат турында белешмәләр булса, шикаять компетенциясенә ярашлы рәвештә дәүләт 

органына җибәрелергә тиеш. 

Суд карарына шикаять белдерелгән шикаять теркәлгән көненнән башлап җиде 

көн дәвамында, әлеге суд карарына шикаять белдерү тәртибен аңлатып, мөрәҗәгать 

итүчегә кире җибәрелә. 

Әгәр язмача шикаятьтә цензурасын яки мыскыллау сүзләре, вазыйфаи затның, 

шулай ук аның гаилә әгъзаларының гомеренә, сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә янаулар 

булса, шикаять анда куелган мәсьәләләрнең асылы буенча җавапсыз калдырылырга 

мөмкин. Бу очракта шикаятьне җибәргән мөрәҗәгать итүчегә хокуктан явызларча 

файдалануның ярамаганлыгы турында хәбәр ителә. 

Әгәр язмача шикаятьнең тексты укылышлы булмаса, шикаятькә җавап 

бирелми, һәм ул карау өчен дәүләт органына, җирле үзидарә органына яисә 

вазыйфаи затка аларның компетенцияләренә туры китереп җибәрелергә тиеш түгел, 

бу хакта шикаятьне теркәү көненнән башлап җиде көн эчендә шикаятьне җибәргән 

мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, әгәр аның фамилиясе һәм почта адресы укылышлы 

булса. 

Әгәр язмача шикаять тексты шикаятьнең асылын ачыкларга мөмкинлек 

бирмәсә, шикаятькә җавап бирелми һәм ул ул карау өчен дәүләт органына, җирле 

үзидарә органына яисә вазыйфаи затка алар компетенциясенә туры китереп 

җибәрелергә тиеш түгел, бу хакта мөрәҗәгатьне теркәүгә алган көннән соң җиде 

көн эчендә шикаятьне җибәргән затка хәбәр ителә. 

Язмача шикаятьтә аның асылы буенча элек җибәрелгән шикаятьләргә бәйле 

рәвештә инде берничә мәртәбә язмача җаваплар бирелгән сорау бәян ителгән булса 

һәм шул ук вакытта шикаятьтә яңа дәлилләр яисә шартлар китерелмәсә, Дәүләт 

комитеты рәисе, Дәүләт комитетының вазыйфаи заты яки моңа вәкаләтле заты 

күрсәтелгән шикаятьнең һәм элек җибәрелгән шикаятьләрнең Дәүләт комитетына 

яисә Дәүләт комитетындагы шул бер үк вазыйфаи затка җибәрелгән булуы шарты 

белән, чираттагы шикаять белән мөрәҗәгать итүнең нигезсез булуы һәм әлеге 

мәсьәлә буенча мөрәҗәгать итүче белән мондый язышуны туктату турында карар 

кабул итәргә хокуклы. Әлеге карар турында шикаятьне җибәргән мөрәҗәгать 

итүчегә хәбәр ителә. 

Дәүләт комитетына яки Дәүләт комитетының вазыйфаи затына, 59-ФЗ 

номерлы федераль законның 10 статьясының 4 өлешенә туры китереп, Дәүләт 

комитетының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми 
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сайтында җавабы урнаштырылган сорауны үз эченә алучы язмача шикаять килгән 

очракта, шикаятьне җибәрүче затка шикаятьне теркәүгә алган көннән соң җиде көн 

эчендә, шикаятьтә куелучы сорауга  җавап урнаштырылган Дәүләт комитетының 

рәсми сайтының электрон адресы турында хәбәр ителә, бу вакытта суд карарына 

шикаять белдерелә торган шикаять кире кайтарылмый. 

Әгәр дә шикаятьтә күтәрелгән мәсьәләнең асылы буенча дәүләт серен яисә 

федераль законда саклана торган бүтән серне тәшкил итүче белешмәләрне 

таратмыйча җавап биреп булмаса, шикаятьне җибәргән мөрәҗәгать итүчегә 

күрсәтелгән белешмәләрне таратуның мөмкин булмавына бәйле рәвештә куелган 

мәсьәләнең асылы буенча җавап бирү мөмкинлеге булмау турында хәбәр ителә. 

Шикаятьтә күтәрелгән мәсьәләләрнең асылы буенча җавап бирү мөмкинлеге 

булмаган сәбәпләр алга таба бетерелсә, мөрәҗәгать итүче шикаятьне Дәүләт 

комитетына яисә аның вазыйфаи затына кабат җибәрергә хокуклы.»; 

1 нче кушымтага нумерацияле баш исемдә «газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы» сүзләреннән соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен өстәргә; 

2 нче кушымтага нумерацияле баш исемдә «газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы» сүзләреннән соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен өстәргә; 

3 нче кушымтага нумерацияле баш исемдә «газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы» сүзләреннән соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен өстәргә; 

4 нче кушымтага нумерацияле баш исемдә «газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы» сүзләреннән соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен өстәргә; 

5 нче кушымтага нумерацияле баш исемдә «газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы» сүзләреннән соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен өстәргә; 

6 нчы кушымтага нумерацияле баш исемдә «газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы» сүзләреннән соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен өстәргә; 
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7 нче кушымтага нумерацияле баш исемдә «газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы» сүзләреннән соң «, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм эчке 

су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы» сүзләрен өстәргә. 

3. Бу боерык аны рәсми бастырып чыгарган көненнән башлап 10 көн узгач үз 

көченә керә. 

4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим. 

 

 

Рәис                   А.С.Груничев 


