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«Юридик затларның аерым төрлəре 
тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт 
күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 елның 

18 июлендəге 223-ФЗ номерлы федераль 

закон нигезендə Россия Федерациясе 
Хөкүмəте билгелəгəн заказчылар 

тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт 
күрсəтүлəр сатып алу гамəлгə 
ашырылганда тэминатчылар 

(башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында 
алар үсешенə этəргеч бирү максатларында 
кече һəм урта эшкуарлык субъектларына 
финанс, мөлкəт, мəгълүмат, маркетинг һəм 

башка төр ярдəм күрсəтү буенча төбəкнең 

квалификация комиссиясе эшчəнлеге 
регламентын раслау турында 
 

 

«Юридик затларның аерым төрлəре тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт 

күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендəге 223-ФЗ номерлы федераль 

закон нигезендə Россия Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн заказчылар тарафыннан 

товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу гамəлгə ашырылганда тэминатчылар 

(башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында алар үсешенə этəргеч бирү 

максатларында кече һəм урта эшкуарлык субъектларына финанс, мөлкəт, мəгълүмат, 

маркетинг һəм башка төр ярдəмне күрсəтү мəсьəлəлəре буенча «КУЭ» корпорациясе» 

АҖ директорлар советы карары (2018 елның 26 декабрендəге 68 номерлы беркетмə) 

белəн расланган методик киңəшлəргə ярашлы рəвештə боерык бирəм: 

1. Əлеге боерык кушымтасына ярашлы рəвештə «Юридик затларның аерым 

төрлəре тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 



елның 18 июлендəге 223-ФЗ номерлы федераль закон нигезендə Россия Федерациясе 

Хөкүмəте билгелəгəн заказчылар тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр 

сатып алу гамəлгə ашырылганда тэминатчылар (башкаручылар, подрядчылар) 

сыйфатында алар үсешенə этəргеч бирү максатларында кече һəм урта эшкуарлык 

субъектларына финанс, мөлкəт, мəгълүмат, маркетинг һəм башка төр ярдəм күрсəтү 

буенча төбəкнең квалификация комиссиясе эшчəнлеге регламентын расларга.  

2. Əлеге боерык үтəлешен контрольдə тотуны министрның беренче 

урынбасары – Эшкуарлыкны һəм конкуренцияне үстерү департаменты директоры 

Р.Р.Сибгатуллинга йөклəргə.  

 

 

Министр                                              Ф.С. Габделганиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгының  

24.05.2019 № 245 

боерыгына кушымта 

  

«Юридик затларның аерым төрлəре тарафыннан товарлар, эшлəр, 

хезмəт күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендəге            

223-ФЗ номерлы федераль закон нигезендə Россия Федерациясе 

Хөкүмəте билгелəгəн заказчылар тарафыннан товарлар, эшлəр,               

хезмəт күрсəтүлəр сатып алу гамəлгə ашырылганда тэминатчылар 

(башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында алар үсешенə этəргеч              

бирү максатларында кече һəм урта эшкуарлык субъектларына             

финанс, мөлкəт, мəгълүмат, маркетинг һəм башка төр ярдəм                  

күрсəтү буенча төбəкнең квалификация  

комиссиясе эшчəнлеге регламенты 

 

 

1. Гомуми нигезлəмəлəр 
1.1. Əлеге Регламент «Юридик затларның аерым төрлəре тарафыннан 

товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендəге 

223-ФЗ номерлы федераль закон нигезендə Россия Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн 

заказчылар тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алынганда 

тэминатчылар (башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында алар үсешенə этəргеч бирү 

максатларында кече һəм урта эшкуарлык субъектларына финанс, мөлкəт, мəгълүмат, 

маркетинг һəм башка төр ярдəм күрсəтү буенча төбəкнең квалификация 

комиссиясенең (алга таба – ТКК) функциялəрен, вəкалəтлəрен, аны формалаштыру 

һəм аның эшчəнлек тəртибен билгели.  

1.2. ТКК Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы боерыгы белəн 

формалаштырыла һəм  «Юридик затларның аерым төрлəре тарафыннан товарлар, 

эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендəге 223-ФЗ 

номерлы федераль закон нигезендə Россия Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн 

заказчылар тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу гамəлгə 

ашырылганда тэминатчылар (башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында алар 

үсешенə этəргеч бирү максатларында кече һəм урта эшкуарлык субъектларына (алга 

таба – КУЭ), шулай ук производствосы Россия Федерациясе территориясендə 



урнашкан, шул исəптəн чит ил катнашындагы, башка төр эре компаниялəргə финанс, 

мөлкəт, мəгълүмат, маркетинг һəм башка төр ярдəм күрсəтүгə юнəлдерелгəн 

чараларны (алга таба тиешенчə – «үстерү» чаралары, заказчылар) тормышка ашыру 

кысаларында килешенгəн карарлар кабул итү өчен төзелгəн махсус тулы вəкалəтле 

коллегиаль орган булып тора. 

1.3. ТКК «үстерү» чараларын гамəлгə ашыру кысаларында Россия 

Федерациясе Конституциясенə, «Юридик затларның аерым төрлəре тарафыннан 

товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендəге 

223-ФЗ номерлы, «Конкуренцияне яклау турында» 2006 елның 26 июлендəге 135-ФЗ 

номерлы, «Россия Федерациясендə кече һəм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 

елның 24 июлендəге 209-ФЗ номерлы федераль законнарга, башка закон актларына, 

федераль башкарма хакимият органнары норматив хокукый актларына, Татарстан 

Республикасы закон актларына, Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте башкарма 

органнары норматив хокукый актларына, Татарстан Республикасы законнарына, 

əлеге Регламентка таянып эш итə, «Юридик затларның аерым төрлəре тарафыннан 

товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендəге 

223-ФЗ номерлы федераль закон нигезендə Россия Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн 

заказчылар тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып алу гамəлгə 

ашырылганда тэминатчылар (башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында алар 

үсешенə этəргеч бирү максатларында кече һəм урта эшкуарлык субъектларына 

финанс, мөлкəт, мəгълүмат, маркетинг һəм башка төр ярдəм күрсəтү мəсьəлəлəре 

буенча «КУЭ» корпорациясе» АҖ директорлар советы карары (2018 елның 26 

декабрендəге 68 номерлы беркетмə) белəн расланган методик киңəшлəрне эшендə 

куллана. 

1.4. ТКК эшчəнлеген оештыру-техник тəэмин итү төбəкнең компетенциялəр 

үзəге (алга таба – ТКҮ) тарафыннан гамəлгə ашырыла. ТКҮ функциялəре Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2021 елларга Татарстан 

Республикасының икътисадый үсеше һəм инновацион икътисады» дəүлəт 

программасын раслау турында» 2013 елның 13 октябрендəге 823 номерлы карары 



белəн расланган «2018-2021 елларга Татарстан Республикасында кече һəм урта 

эшкуарлыкны үстерү» ярдəмче программасы нигезендə «Кама инновацион 

территориаль-җитештерү кластеры» коммерциясез партнерлыгы» ассоциациясе 

тарафыннан гамəлгə ашырыла. 

 

2. ТКК функциялəре 

2.1. ТКК түбəндəге функциялəрне башкара:  

2.1.1. Заказчылар тарафыннан товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр сатып 

алынганда тəэминатчылар (башкаручылар, подрядчылар) сыйфатында катнашучы 

КУЭ субъектлары үсешенең өстенлекле юнəлешлəрен билгели. 

2.1.2. КУЭ субъектларын квалификацияле бəялəү методикасын, шул исəптəн 

индивидуаль үсеш картасы формасын һəм структурасын раслый (алга таба – ИҮК). 

2.1.3. ТКҮ күрсəтмəсе буенча квалификацияле бəялəү уздыруга КУЭ 

субъектлары заявкаларын һəм КУЭ субъекты турында белешмəлəрне алдан тикшерү 

нəтиҗəлəрен карый. 

2.1.4. Квалификацияле бəялəү үткəрү һəм ИҮК формалаштыру турында йə КУЭ 

субъектына квалификацияле бəялəү үткəрүдəн баш тарту сəбəплəрен күрсəтеп, баш 

тарту турында карар кабул итə. 

2.1.5. ТКҮ тəкъдиме буенча ИҮК квалификацияле бəялəү нəтиҗəлəрен һəм 

проектларын карый, ИҮК раслау турында карар кабул итə. 

2.1.6. Эшлəп бетерү вакытын һəм ИҮК проектын кабат карау датасын билгелəп, 

ИҮК проектын эшлəп бетерү буенча тəкъдимнəр кертə.  

2.1.7. «Үстерү» чараларын гамəлгə ашыру һəм аның төп шартлары 

кысаларында КУЭ субъекты белəн ТКҮ хезмəтлəр күрсəтү турында шартнамə төзүе 

турында карар кабул итə. 



2.1.8. ИҮК гамəлгə ашыру йомгаклары буенча КУЭ субъектының 

квалификацияле бəялəү нəтиҗəлəрен карый һəм кабул ителгəн карар турында 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына мəгълүмат җибəрə. 

2.1.9. Заказчыларда ихтыяҗ зур булган номенклатура буенча продукция чыгара 

ала торган КУЭ субъектлары исемлеген төзүдə һəм мондый заказчылар өчен 

товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəр белəн тəэмин итеп торуда катнаша. 

2.1.10. «Үстерү» чараларын үткəрү тəҗрибəсен гомумилəштерə. 

 

3.  ТКК формалаштыру һəм аның эшен оештыру тəртибе 

3.1. ТКК рəистəн, ТКК рəисе урынбасарыннан, ТКК җаваплы сəркатибеннəн 

һəм ТКК əгъзаларыннан тора. 

ТКК инновацион үсеш өлкəсендəге экспертлардан торган вакытлы эксперт 

төркемнəре төзи ала. Эксперт төркемнəре составы ТКК рəисе тарафыннан раслана.  

3.2. ТКК составы түбəндəгелəрнең вəкалəтле вəкиллəреннəн төзелə: 

а) Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы;  

б) КУЭ субъектларына ярдəм инфраструктурасы оешмалары;  

в) КУЭ субъектлары мəнфəгатьлəрен чагылдыра торган коммерциясез 

оешмалар;  

г) КУЭ субъектларына ярдəм итүче башка оешмалар. 

3.3. ТКК составына əгъзаларның так саны кертелə. ТКК əгъзаларының 

минималь саны – 5. 

3.4. ТКК белəн ТКК рəисе җитəкчелек итə. 

3.5. ТКК рəисе: 

3.5.1. ТКК эшчəнлегенə турыдан-туры җитəкчелек итə. 

3.5.2. ТКК əгъзалары һəм экспертлар арасында вазыйфаларны бүлə. 

3.5.3. ТКК эшчəнлеген планлаштыра, аны алып бара, ТКК утырышының көн 

тəртибендəге мəсьəлəлəрне карау тəртибен билгели. 

3.5.4. Утырышны үткəрү вакыты һəм урыны турында карар кабул итə. 



3.5.5. Утырышның көн тəртибен раслый. 

3.5.6. ТКК утырышлары беркетмəлəрен, беркетмəлəрдəн өземтəлəрне һəм ТКК 

башка документларын имзалый. 

3.5.7. Кирəк булган очракта ТКК утырышында катнашу өчен дəүлəт хакимияте 

органнары, иҗтимагый оешмалар вəкиллəрен һəм мəнфəгатьле башка юридик һəм 

физик затларны чакыра. 

3.6. ТКК рəисе булмаган очракта яки аның йөклəмəсе буенча ТКК рəисе 

бурычлары ТКК рəисе урынбасарына йөклəнə. 

3.7. ТКК җаваплы сəркатибе: 

3.7.1. ТКК утырышларын оештыра һəм эш алып бара.  

3.7.2. ТКК эш планнары проектларын эшлəүне тəэмин итə.  

3.7.3. ТКК əгъзаларын аның эше, урыны, ТКК утырышын уздыру датасы, 

вакыты һəм көн тəртибе турында мəгълүмат белəн тəэмин итə.  

3.7.4. ТКК утырышларының беркетмəлəрен рəсмилəштерə.  

3.7.5. ТККның ТКҮ һəм КУЭ субъектларына ярдəм итүче башка оешмалар 

белəн хезмəттəшлеген координацияли.  

3.7.6. ТКК утырышлар беркетмəлəрен исəпкə алуны һəм саклауны гамəлгə 

ашыра. 

3.7.7. ТКК рəисе күрсəтмəсе буенча ТКК эшчəнлеге белəн бəйле башка 

функциялəрне башкара. 

3.8. ТКК əгъзалары: 

3.8.1. Утырышның көн тəртибе буенча тəкъдимнəр кертə. 

3.8.2. Утырышларда һəм аларда каралган мəсьəлəлəр буенча фикер алышуда 

катнаша. 

3.8.3. ТКК карарларын əзерлəүдə һəм кабул итүдə катнаша. 

3.9. ТКК утырышлары зарурлык булганда, лəкин кварталга кимендə бер тапкыр 

уздырыла. Утырыш көн тəртибе, утырышны үткəрү урыны, датасы, вакыты һəм 

утырышның көн тəртибенə кагылышлы мəсьəлəлəр буенча материаллар күрсəтелгəн, 

җаваплы сəркатип тарафыннан барлык ТКК əгъзаларына утырыш алдыннан кимендə 

3 (өч) эш көне алдан җибəрелə. 



3.10. ТКК утырышларын ТКК рəисе алып бара, ə ул булмаганда яки аның 

кушуы буенча – ТКК рəисе урынбасары. 

3.11. ТКК утырышы, əгəр анда ТКК əгъзаларының кимендə яртысы катнашса, 

хокуклы санала. ТКК карары ачык тавыш бирү юлы белəн гади күпчелек тавыш белəн 

кабул ителə. 

3.12. Һəр ТКК əгъзасы бер тавыш хокукына ия. ТКК əгъзалары мəсьəлəлəр 

буенча фикер алышканда һəм карарлар кабул иткəндə тигез хокукларга ия. Тавыш 

биргəндə тавышлар тигезлəшкəн очракта рəислек итүче зат тавышы хəлиткеч булып 

тора. 

3.13. ТКК карарлары утырыш уздырылган көннəн алып 3 (өч) эш көне эчендə 

беркетмə белəн рəсмилəштерелə. Беркетмəлəргə утырышка рəислек итүче зат һəм 

ТКК җаваплы сəркатибе кул куя. 

3.14. ТКК əгъзалары үз фикерен язма рəвештə белдерергə мөмкин, ТКК 

җаваплы сəркатибе аны ТКК утырышы беркетмəсенə теркəп куярга тиеш, бу хакта 

күрсəтелгəн беркетмəдə тиешле билге ясала. 

3.15. ТКК составын үзгəртү турындагы тəкъдим телəсə кайсы ТКК əгъзасы 

тарафыннан кертелергə мөмкин. Үзгəрешлəр кертү турындагы карар ТКК рəисе 

тарафыннан кабул ителə, ə ул булмаганда – ТКК рəисе урынбасары тарафыннан. 

 

4. ТКК вəкалəтлəре 

4.1. ТКК үзенə йөклəнгəн функциялəрне үтəү өчен түбəндəгелəргə вəкалəтле:  

4.1.1. КУЭ субъектларына ярдəм итү мəсьəлəлəре буенча КУЭ субъектлары 

мəнфəгатьлəрен чагылдыручы дəүлəт хакимияте башкарма органнары, Татарстан 

Республикасындагы җирле үзидарə органнары, коммерциясез оешмалар, КУЭ 

субъектларына ярдəм итүче башка оешмалар белəн хезмəттəшлек итəргə. 

4.1.2. ТКК компетенциясенə керүче мəсьəлəлəрне карау өчен кирəкле 

документларны һəм материалларны билгелəнгəн тəртиптə Татарстан Республикасы 

дəүлəт хакимияте башкарма органнарыннан һəм Татарстан Республикасындагы 

җирле үзидарə органнарыннан соратырга һəм алырга.  



4.1.3. КУЭ субъектларының җитештерү эшчəнлеген активлаштыру буенча 

Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте башкарма органнары, иҗтимагый һəм 

җитештерү эшчəнлегендə катнашучы бүтəн оешмалар каравына тəкъдимнəр кертергə.  

4.1.4. Заказчыларның сатып алуларында катнашканда аларның көндəшлеккə 

сəлəтле булу дəрəҗəсен арттыру максатларында КУЭ субъектлары үсешенə үтəргеч 

бирүгə юнəлдерелгəн «үстерү» чараларын гамəлгə ашырганда КУЭ субъектларына 

ярдəм итү чараларын эшлəргə (зарурлык булганда) һəм координациялəргə. 

4.1.5. КУЭ субъектларына квалификацияле бəялəү үткəрүне оештыру буенча 

билгелəнгəн тəртиптə тəкъдимнəр кертергə.  

4.1.6. Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте башкарма органнары, 

иҗтимагый органнар, мəнфəгатьле башка оешмалар вəкиллəрен ТКК утырышларына 

чакырырга.  

4.1.7. Алга таба Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 

органнарына, КУЭ субъектларына ярдəм итүче инфраструктура оешмаларына, КУЭ 

субъектларына ярдəм итүче башка оешмаларга «үстерү» чаралары турында 

мəгълүмат бирү максатларында заказчылардан аны системалаштыру һəм анализлау 

өчен мəгълүмат соратырга һəм алырга, түбəндəге өлешендə: 

а) заказчыларның сыйфат менеджменты корпоратив системасы; 

б) гамəлдəге тармак яисə корпоратив махсус талəплəр, шул исəптəн 

продукцияне сертификациялəү (аттестациялəү) буенча; җитештерү, инвестиция 

программаларын һəм сатып алу планнарын анализлау (КУЭ субъектларыннан сатып 

алу өчен) нигезендə агымдагы һəм перспектив ихтыяҗлар номенклатурасы һəм 

күлəмнəре буенча (КУЭ субъектларыннан сатып алу өчен) заказчыларны анализлау 

нигезендə; 

в) инновацион үсеш программалары, инновацион продукциягə ихтыяҗ 

номенклатурасы һəм күлəмнəре, инновацион продукция, югары технологияле 

продукция, дару чараларын сатып алу планнары; 

г) өстенлекле продукция реестрына кертү буенча тəкъдимнəр (булган очракта). 



4.1.8. КУЭ субъектын квалификацияле бəялəү нəтиҗəлəрендəге белешмəлəрне 

тикшерү максатларында яки ИҮК гамəлгə ашырганнан соң КУЭ субъекты 

тарафыннан хуҗалык эшчəнлеге алып барылган урынга чыгарга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


