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             КАРАР                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

             20.06.2019                                                                                 № 894 

 

Эчке муниципаль финанс контроле тарафыннан “Дәүләт ихтыяҗларын һәм 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында”, 2013 ел, 5 

нче апрель, 44-ФЗ номерлы Федераль законны тотуны контрольдә тотуны 

тормышка ашыру Тәртибен раслау турында 

 

 “Дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турында”, 2013 ел, 5 нче апрель, 44-ФЗ номерлы Федераль законның 99 статьясы, 

“Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары (вазыйфаи 

затлары) булып торган дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары тарафыннан 

“Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында”гы Федераль 

законның үтәлешен тикшереп тору буенча Гомуми таләпләрне раслау турында”, 2018 

ел, 12 нче март 14н номерлы Федераль казначылык Боерыгы нигезендә, Биектау 

районы  Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Теркәлгән “Дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турында”, 2013 ел, 5 нче апрель, 44-ФЗ номерлы Федераль законны тотуны 

контрольдә тотуны тормышка ашыру Тәртибен расларга. 

2. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы” 

муниципаль  берәмлеге рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр 

челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/  веб-адресында һәм  Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы http://pravo.tatarstan.ru/ веб-

адресында урнаштырып халыкка җиткерергә. 

3. Карар рәсми рәвештә бастырылып чыкканнан соң үз көченә керә.  

4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең икътисади мәсьәләләр буенча 

урынбасарына йөкләргә. 

 

Биектау муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                         Д.Ф. Шәйдуллин

mailto:biektau@tatar.ru
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 “Дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында”, 2013 ел, 5 нче апрель, 44-ФЗ номерлы Федераль законны 

тотуны контрольдә тотуны тормышка ашыру 

 ТӘРТИБЕ 
 

I. Гомуми нигезләмәләр 
 

1. Әлеге Тәртип эчке муниципаль финанс контроле органы тарафыннан (алга 

таба – контроль Органы), “Дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында”, 2013 ел, 5 нче апрель, 44-ФЗ номерлы Федераль законның 99 

статьясы, “Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары 

(вазыйфаи затлары) булып торган дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары 

тарафыннан “Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында”гы 

Федераль законның үтәлешен тикшереп тору буенча Гомуми таләпләрне раслау 

турында”, 2018 ел, 12 нче март 14н номерлы Федераль казначылык Боерыгы (алга 

таба - гомуми таләпләр) һәм башка норматив-хокукый актлар нигезендә, сатып 

алуларны тормышка ашыру белән бәйле чыгымнарга карата җирле бюджетны 

төзүнең законлылыгын һәм башкарылуын, андый чыгымнарның исәп-хисабы һәм 

хисабы дөреслеген тәэмин итү максатыннан,  “Дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алулар 

өлкәсендә контракт системасы турында”, 2013 ел, 5 нче апрель, 44-ФЗ номерлы 

Федераль законны (алга таба – Федераль закон) һәм Биектау муниципаль районы 

муниципаль берәмлегенең ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында (алга таба – 

контроль, сатып алулар өлкәсендә, сатып алулар) башка норматив хокукый актларны 

тотуны контрольдә тоту процедурасын тормышка ашыруны күз алдында тота.  

2. Федераль законны тоту буенча контроль Органы эшчәнлеге (контроль буенча 

эшчәнлек), законлылык, объективлык, нәтиҗәлелек, бәйсезлек, һөнәри 

компетентлык, нәтиҗәләрнең дөреслеге һәм ачыклык кебек принципларга 

нигезләнергә тиеш.  

3. Контроль буенча  эшчәнлек планлы һәм планнан тыш тикшерүләр (алга таба – 

контроль чаралар) ярдәмендә тормышка ашырыла. Тикшерүләр урынга чыгып һәм 

камеральгә, шулай ук урынга чыгып һәм (яки) камераль тикшерүләр кысаларында 

уздырыла торган каршы тикшерүләргә аерылалар.  

4. Контроль буенча эшчәнлек алып баручы контроль Органының вазыйфаи 

затлары булып торалар: 

а) контроль Органы җитәкчесе; 



 
 

б) контроль Органы җитәкчесенең контроль чарасын билгеләү турында боеру  

документы нигезендә, контроль чараларын уздыруда катнашуга вәкаләтле башка 

муниципаль хезмәткәрләр. 

5. Әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар тиешле: 

а) контроль Органы эшчәнлеге өлкәсендә билгеләнгән норматив хокукый актлар 

таләпләрен тотарга; 

б) контроль Органы җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) боеру 

документлары нигезендә контроль чаралар уздырырга; 

в) контроль субъекты җитәкчесен яки вәкаләтле вазыйфаи затларны – 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләрне тормышка 

ашыруга юнәлдерелгән эшчәнлекне тормышка ашыручы заказ бирүчеләрне, контракт 

хезмәтләрен, контракт идарә итүчеләрен, вәкаләтле органнарны, вәкаләтле 

учреждениеләрне - контроль субъекты җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) 

контроль чарасын билгеләү, кабаттан торгызу, урынга чыгып һәм камераль тикшерү 

уздыру срогын арттыру, контроль Органының тикшерү төркеме составын үзгәртү 

турында боеру документы күчермәсе, шулай ук урынга чыгып һәм камераль тикшерү 

уздыру нәтиҗәләре белән таныштырырга тиеш; 

г) кагыйдә бозу буенча эшчәнлек (гамьсезлек)  фактлары ачыкланган очракта, 

хокук саклау органнарына  әлеге фактлар турында мәгълүмат һәм (яки) әлеге фактны 

раслаучы документлар һәм башка материаллар, әлеге факт ачыкланган датадан 

контроль Органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) карары буенча 3 эш көне 

дәвамында җибәрелә; 

д) башка дәүләт (муниципаль) орган (вазыйфаи зат) компетенциясенә караган 

кагыйдә бозулар билгеләрен раслаучы хәлләр һәм фактлар ачыкланган очракта, 10 эш 

көне дәвамында әлеге хәлләр һәм фактлар ачыкланган датадан контроль Органы 

җитәкчесе (җитәкче урынбасары) карары буенча әлеге хәлләр (фактлар) турында 

мәгълүматны тиешле орган (вазыйфаи затка) җибәрергә. 

6. Әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар, Федераль 

законның 99 статьясы 27 бүлеге нигезендә хокуклы: 

а) контроль чараларын тормышка ашыру өчен кирәкле документларны һәм 

мәгълүматны дәлилләнгән сорату нигезендә язма формада соратырга һәм алырга; 

б) контроль чараларын тормышка ашырган вакытта хезмәт кенәгәләрен һәм 

контроль Органы җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының)  контроль чара билгеләү 

турында боеру документлары күчермәләрен  күрсәткәч тоткарлыксыз  контроль 

субъектлары биләгән биналарны һәм территорияләрне карарга, китертелгән 

товарларның, эшләнгән  эшләрнең, күрсәткән хезмәтләрнең нәтиҗәләрен күрсәтүне 

таләп итәргә, шулай ук контроль буенча кирәкле экпертизалар һәм башка чаралар 

уздырырга; 

в) Россия Федерациясе законнары белән каралган очракларда, дәүләт һәм 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү максатыннан, товарлар, эшләр, хезмәтләр 

сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында  Россия Федерациясе законнары 

һәм башка норматив хокукый актларны бозуны бетерү турында үтәү өчен мәҗбүри 

күрсәтмә бирергә; 

г) товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында  

Россия Федерациясе законнарын һәм башка норматив хокукый актларны бозу белән 



 
 

бәйле административ хокук бозулар турында беркетмәләр тутырырга, әлеге 

административ хокук бозулар турында эшләрне Россия Федерациясе законнары белән 

билгеләнгән тәртиптә карарга, һәм аларны бетерү буенча чаралар күререгә; 

д) Россия Федерациясе Гражданнар кодексы нигезендә тормышка ашырылган 

сатып алуларны дөрес түгел икәнлеген тануны сорап судка, арбитраж судка 

мөрәҗәгать итәргә. 

7. Контроль Органы вазыйфаи затлары тарафыннан контроль чаралар 

кысаларында рәсмиләштерелә торган барлык документлар, контроль чаралар 

материалларына беркетеләләр, исәпкә алыналар һәм сакланалар, шул исәптән, 

автоматлаштырылган мәгълүмат системаларын да кулланып. 

8. Документлар һәм мәгълүматлар тәкъдим итү турында соратулар, тикшерү 

актлары, күрсәтмәләр контроль субъекты җитәкчеләренә яки вәкаләтле вазыйфаи 

затларга җибәреләләр (алга таба – контроль субъекты вәкиле) яки тапшыру турында 

хәбәрнамә белән заказлы почта аша яки адресат тарафыннан алу датасын раслаучы 

башка юл белән җибәреләләр, шул исәптән, автоматлаштырылган мәгълүмат 

системаларын да кулланып. 

9. Контроль субъекты тарафыннан документлар һәм мәгълүматларны тәкъдим 

итү срогы соратуда блгеләнелә һәм контроль субъекты сорату алган көннән санала.  

10. Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасын куллану тәртибе, 

шулай ук Федераль законның 99 статьясы 11 бүлеге 5 пункты нигезендә, сатып алулар 

өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасында документ әйләнешен алып бару, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 ел, 27 нче октябрь, 1148 номерлы карары белән 

расланган шикаятьләр, планлы һәм планнан тыш тикшерүләр реестрын алып бару 

Кагыйдәләре, аның буенча кабул ителгән карарлар һәм бирелгән күрсәтмәләргә туры 

килергә тиеш.  

Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасында мәҗбүри 

урнаштырылырга тиешле документлар булып, әлеге Тәртипнең 42 пункты нигезендә 

рәсмиләштерелә торган, урынга чыгып һәм камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча 

хисап, әлеге Тәртипнең 42 пункты “а”  пунктчасы нигезендә контроль субъектына 

бирелгән күрсәтмә санала.  

11. Әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар, контроль 

чараларны тормышка ашыру процессында кабул ителә (тормышка ашырыла) торган 

гамәлләр (гамьсезлекләр) һәм карарлар өчен, Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылык йөртәләр. 

12. Контроль чараларын тормышка ашыру процедураларына контроль 

чараларын билгеләү, контроль чараларын уздыру һәм контроль чараларын уздыру 

нәтиҗәләрен тормышка ашыру тора. 
 

II. Контроль чараларын билгеләү 
 

13. Планлы тикшерүләр контроль Органы эшләп чыгара торган тикшерүләр 

планы (алга таба – план) нигезендә уздырылалар. 

 План контроль Органы җитәкчесе тарафыннан тикшерү уздыру елының 1 

яртыеллыкка 15 гыйнвардан да һәм 2 яртыеллыкка 15 июльдән дә соңга калмыйча 

раслана һәм  контроль субъекты исеме, тикшерү периоды, тема, уздыру срогын үз 

эченә ала. 



 
 

Планга үзгәрешләр кертү үзгәрешләр кертелә торган тикшерү уздыру 

башланганчыга кадәр бер айдан да соңга калмыйча рөхсәт ителә.  

План, шулай ук аңа кертелә торган үзгәрешләр алар расланып 5 көннән дә соңга 

калмыйча, бердәм дәүләт мәгълүмат системасында, шулай ук финанс контроле 

органы рәсми сатйнда “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә 

урнаштырылырга тиешле.  

Планлы тикшерүләр бер контроль субъектына карата елга бер тапкырдан да күп 

уздырылмый. 

14. Контроль чаралар контроль Органы вазыйфаи заты (вазыйфаи затлары) 

тарафыннан боеру документы – контроль Органы җитәкчесенең (җитәкче 

урынбасары) контроль чараларны  билгеләү турында карары нигезендә тормышка 

ашырыла. 

Контроль чараларны билгеләү турында карар түбәндәге мәгълүматларны үз 

эченә алырга тиеш: 

а) контроль субъекты исеме; 

б) контроль субъектының урнашкан урыны; 

в) контроль субъекты эшчәнлеген фактта тормышка ашырган урыны; 

г) тикшерү периоды; 

д) контроль чараларны уздыру нигезе; 

е) контроль чаралар темасы; 

ж) контроль Органы вазыйфаи затының (бер вазыйфаи зат тарафыннан камераль 

тикшерү уздырган вакытта), тикшерү төркеме әгъзаларының, тикшерү төркеме 

җитәкчесенең (контроль чаралар тикшерү төркеме тарафыннан уздырылган очракта), 

контроль чараны уздыру өчен вәкаләтле, шулай ук контроль чаралар уздыруга җәлеп 

ителә торган экспертларның, эксперт оешмаларның вәкилләренең фамилияләре, 

исемнәре, әтиләренең исемнәре (ахыргысы булган очракта); 

з) контроль чараларны уздыру срогы; 

и) контроль чараларны уздыру барышында өйрәнелергә тиешле мәсьәләләр 

исемлеге.  

15. контроль Органының тикшерү төркеме вазыйфаи затларының составы үзгәрү, 

контроль Органы вазыйфаи затларын алыштыру (бер вазыйфаи зат тарафыннан 

камераль тикшерү уздырган вакытта), контроль чаралар уздыру өчен вәкаләтле боеру 

документы – контроль Органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) боерыгы белән 

рәсмиләштерелә. 

16. Планлы тикшерүләр контроль Органы контроль чараларының расланган 

планы нигезендә тормышка ашырыла. 

17. Бер контроль субъектына карата планлы тикшерүләр уздыру вакыты елга 1 

тапкырдан да артмаска тиеш. 

18. Планнан тыш тикшерүләр түбәндәгеләр нигезендә кабул ителгән контроль 

Органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) карары нигезендә уздырылалар: 

а) дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе 

законнарын һәм аның нигезендә кабул ителгән норматив хокукый (хокукый) 

актларны бозу турында кергән мәгълүмат нигезендә; 

б) алда бирелгән күрсәтмәне үтәү срогы чыккан очракта; 



 
 

в) әлеге Тәртипнең 42 пункты “в” пунктчасында каралган очракта. 
 

III. Контроль чараларны уздыру 
 

19. Камераль тикшерү бер вазыйфаи зат яки контроль Органы тикшерү төркеме 

тарафыннан уздырылырга мөмкин. 

20. Урынга чыгып тикшерү контроль Органының тикшерү төркеме тарафыннан 

ике вазыйфаи заттан ким булмаган күләмдә уздырыла.  

21. Контроль Органының тикшерү төркеме  җитәкчесе тарафыннан, 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр  төзергә вәкаләтле контроль 

Органының вазыйфаи заты билгеләнә.  

 Камераль тикшерү контроль Органының бер вазыйфаи заты тарафыннан 

уздырылган очракта,  әлеге вазыйфаи зат административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле булырга тиеш. 

22. Камераль тикшерү контроль Органының урнашкан урыны буенча, контроль 

Органы соратуы буенча контроль субъекты тәкъдим иткән документлар һәм 

мәгълүматлар нигезендә, шулай ук  сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат 

системасы мәгълүматларын анализлау нәтиҗәсендә алынган документлар һәм 

мәгълүматлар нигезендә уздырыла. 

23. Камераль тикшерүне уздыру срогы контроль Органы соратуы буенча 

контроль субъекты тәкъдим иткән документлар һәм мәгълүматлар алганнан соң 20 эш 

көненнән дә артмаска тиеш. 

24. Контроль Органы вазыйфаи заты (бер вазыйфаи зат тарафыннан камераль 

тикшерү уздырган вакытта) яки контроль Органының тикшерү төркеме тарафыннан 

камераль тикшерү  уздырылган вакытта контроль субъекты  тәкъдим иткән 

документлар һәм мәгълүматның тулылыгын тикшерү, контроль субъектыннан әлеге 

документлар һәм мәгълүматларны алган көннән 3 көн эчендә уздырыла.  

25. Әгәр дә әлеге Тәртипнең 24 пункты нигезендә, контроль субъекты тәкъдим 

иткән документлар һәм мәгълүматларны тикшерү нәтиҗәсендә аларның тулылыгы, 

контроль субъекты тарафыннан соратылган документлар һәм мәгълүматлар тулы 

күләмдә тәкъдим ителмәве билгеләнгән очракта,  камераль тикшерү уздыру әлеге 

Тәртипнең 32 пункты “г” пунктчасы нигезендә, контроль субъекты тәкъдим иткән 

документлар һәм мәгълүматларның тулылыгын тикшерү тәмамланган көннән  

туктатылып торыла. 

 Әлеге Тәртипнең 34 пункты нигезендә, камераль тикшерүне туктатып тору 

турында карар күчермәсен җибәрү белән бергә, контроль субъекты адресына тикшерү 

өчен кирәкле булмаган документлар һәм мәгълүматлар турында өстәмә сорату 

җибәрелә. 

Контроль субъекты тарафыннан  контроль Органының кабат соратуы буенча 

документлар һәм мәгълүматлар тәкъдим итмәве, тикшерүне туктатып тору срогы 

тәмамланганнан соң, әлеге Тәртипнең 32 пункты “г” пунктчасы нигезендә кабаттан 

башлана. 

 Контроль субъекты тарафыннан документлар һәм мәгълүматлар тәкъдим итмәү, 

тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелә торган актта теркәлә. 

26. Урынга чыгып тикшерү  контроль субъекты  эшчәнлеген тормышка ашыра 

торган урнашкан урыны һәм фактта тормышка ашыра торган урыны буенча 



 
 

уздырыла. 

27. Урынга чыгып тикшерү уздыру срогы 30 эш көненнән дә артырга мөмкин 

түгел. 

28. Урынга чыгып уздырыла торган тикшерү барышында контроль субъекты 

эшчәнлеген документаль һәм фактта өйрәнү буенча контроль чаралар уздырыла.  

Документаль өйрәнү буенча контроль чаралар финанс, бухгалтер, хисап 

документларын, планлаштыру һәм сатып алулар буенча документлар һәм башка  

контроль субъекты документларын анализлау юлы белән, контроль субъектының 

вазыйфаи, матди яктан  җаваплы затларының телдән һәм язмача аңлатмаларын да 

истә тотып һәм контроль буенча башка чараларны тормышка ашырып уздырылалар. 

Фактта өйрәнү буенча контроль чаралар контроль буенча карау, инвентаризация 

уздыру, күзәтү,  кабат санау, экспертиза, контроль үлчәүләр алу һәм башка чаралар 

уздыру юлы белән уздырылалар. 

29. Урынга чыгып һәм камераль тикшерү уздыру срогы контроль Органы 

җитәкчесе (җитәкче урынбасары) карары белән 10 эш көннән дә артык вакытка 

сузылырга мөмкин.  

Контроль срогын арттыру (бер вазыйфаи зат тарафыннан камераль тикшерү 

уздырган вакытта) турында карар контроль Органы вазыйфаи затының  яки контроль 

Органынының тикшерү төркеме  җитәкчесенең дәлилләнгән мөрәҗәгате нигезендә 

кабул ителә.  

 Контроль чарасын  озайтуга нигез булып,  тикшерү уздырган вакытта контроль 

субъекты эшчәнлегендә дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү 

максатыннан, товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы 

турында  Россия Федерациясе законнары һәм аның нигезендә кабул ителгән башка 

норматив хокукый актларны бозу турында, өстәмә өйрәнүне таләп итүче мәгълүмат 

алу тора.   

30. Урынга чыгып һәм камераль тикшерү кысаларында,  контроль Органы 

вазыйфаи затының дәлилләнгән мөрәҗәгате нигезендә бер вазыйфаи зат тарафыннан 

камераль тикшерү уздырган вакытта)  контроль Органы җитәкчесе (җитәкче 

урынбасары) яки контроль Органы тикшерү төркеме җитәкчесе карары буенча каршы 

тикшерү уздырыла.  

Каршы тикшерү уздырган вакытта, дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин 

итү максатыннан, товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт 

системасы турында  Россия Федерациясе законнары һәм аның нигезендә кабул 

ителгән башка норматив хокукый (хокукый) актларны бозу фактларын ачыклау һәм 

(яки) раслау макстыннан, контроль чаралар уздырыла. 

31. Каршы тикшерү әлеге Тәртипнең 19-22, 26, 28 пунктлары нигезендә урынга 

чыгып һәм камераль тикшерүләргә билгеләнгән тәртиптә уздырыла.  

Каршы тикшерү уздыру срогы 20 эш көненнән дә арта алмый.  

32. Контроль Органы вазыйфаи затының дәлилләнгән мөрәҗәгате нигезендә (бер 

вазыйфаи зат тарафыннан камераль тикшерү уздырган вакытта)  контроль Органы 

җитәкчесе (җитәкче урынбасары) яки контроль Органы тикшерү төркеме җитәкчесе 

карары буенча урынга чыгып һәм камераль тикшерү уздыру, түбәндәге очракларда 

туктатып торыла, ләкин 30 эш көненнән дә артмаган срокка: 

а) каршы тикшерү  уздырган вакытка, ләкин 20 эш көненнән дә артмаган вакытка; 



 
 

б) экспертизалар оештыру һәм уздыру периодына, ләкин 20 эш көненнән дә 

артмаган вакытка; 

в) контроль чараларны уздыруга каршы тору һәм (яки) контроль чараларны 

уздырудан баш тарту чорына, ләкин 20 эш көненнән дә артмаган вакытка; 

г) контроль субъектына контроль Органы кабаттан соратуы буенча, әлеге 

Тәртипнең 25 пункты нигезендә  документлар һәм мәгълүматлар тәкъдим итү өчен 

кирәкле вакытка, ләкин 10 эш көненнән дә артмаган вакытка; 

д) 20 көннән дә артык  булмаган вакытка, әгәр дә контроль чараларны алга таба 

уздыру контроль Органы вазыйфаи затыннан (бер вазыйфаи зат тарафыннан камераль 

тикшерү уздырган вакытта)  яки контроль Органы тикшерү төркеменнән тормаган 

сәбәпләр буенча, җиңеп булмый торган көчләрдән килеп туган хәлләрне дә кертеп. 

33. Урынга чыгып һәм камераль тикшерүне кабаттан башлау турында карар 2 эш 

көненнән дә артык булмаган срокта кабул ителә: 

а) әлеге Тәртипнең  32 пункты “а”, “б” пунктчалары нигезендә, каршы тикшерү 

һәм (яки) экспертиза уздыру тәмамланганнан соң; 

б) әлеге Тәртипнең  32 пункты “в”, - “д” пунктчаларында күрсәтелгән тикшерү 

уздыруны туктатып тору сәбәпләрен бетергәннән соң; 

в) әлеге Тәртипнең  32 пункты “в”, - “д” пунктчалары нигезендә тикшерүне 

туктатып тору срогы тәмамланганнан соң.  

34. Урынга чыгып һәм камераль тикшерү уздыру срогын арттыру, урынга чыгып 

һәм камераль тикшерү уздыруны туктатып тору, кабат торгызу турында карар, 

контроль Органы җитәкчесенең  (җитәкче урынбасары) боеру документы белән 

рәсмиләштерелә, биредә тикшерү срогын арттыру,  туктатып тору, кабат торгызу 

турында карар кабул итү нигезләре күрсәтелә.  

Боеру документы күчермәсе - урынга чыгып һәм камераль тикшерү уздыру 

срогын арттыру, урынга чыгып һәм камераль тикшерү уздыруны туктатып тору, кабат 

торгызу турында карар  контроль субъектына билгеле боеру документы бастырылып 

чыгарылганнан соң, 3 эш көненнән дә артмаган срокта җибәрелә (тапшырыла).  

35. Контроль Органы соратуы буенча  әлеге Тәртипнең 6 пункты “а” пунктчасы  

нигезендә, документларны һәм мәгълүматларны тәкъдим итмәү яки вакытында 

тәкъдим итмәү яисә алдан ук дөрес булмаган документлар һәм мәгълүматлар тәкъдим 

иткән очракта, контроль Органы тарафыннан административ хокук бозулар турында 

Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылык чаралары кулланылалар.  
 

IV. Контроль чаралары нәтиҗәләрен рәсмиләштерү 
 

36. Каршы тикшерү нәтиҗәләре контроль Органы вазыйфаи заты (камераль 

тикшерү бер вазыйфаи зат тарафыннан уздырылса) яисә контроль Органының барлык 

тикшерү төркеменең барлык әгъзалары белән (тикшерү тикшерү төркеме белән 

уздырылган очракта) тикшерү уздыруның ахыргы көнендә рәсмиләштереләләр һәм 

урынга чыгып һәм камераль тикшерү материалларына тиешенчә беркетеләләр.  

Каршы тикшерү нәтиҗәләре буенча контроль субъектына күрсәтмәләр бирелми.  

37. Урынга чыгып һәм камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча,  контроль чарасы 

уздырган сроктан соңгы көннән соң саналып, 3 эш көненнән дә артмаган срокта, 

контроль Органы вазыйфаи заты (камераль тикшерү бер вазыйфаи зат тарафыннан 

уздырылса) яисә контроль Органының барлык тикшерү төркеменең барлык 



 
 

әгъзалары тарафыннан (тикшерү тикшерү төркеме белән уздырылган очракта)  акт 

рәсмиләштерелә. 

38. Урынга чыгып һәм камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән 

акт нәтиҗәләре буенча актка экспертизаларның нәтиҗәләре, фото-, видео- һәм 

аудиоматериаллар нәтиҗәләре, каршы тикшерү акты (ул уздырылган очракта), шулай 

ук контроль чаралар уздыру барышында алынган башка материаллар.  

39. Урынга чыгып яки камераль тикшерү  нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән 

акт имзаланганнан соң 3 эш көненнән дә артмаган срокта контроль субъекты вәкиленә 

җибәрелергә (тапшырылырга) тиеш.  

40. Контроль субъекты, урынга чыгып яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча 

рәсмиләштерелгән актка язмача каршы килү тәкъдим итәргә хокуклы, ләкин андый 

актны алганнан соң 10 эш көненнән дә артмаган срокта.  

Контроль субъектының  язмача каршы килүләре тикшерү материалларына 

беркетелә.  

41. Урынга чыгып һәм камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән 

акт, контроль субъекты каршы килүләре (алар булган очракта) һәм башка төр урынга 

чыгып һәм камераль тикшерү материаллары, контроль Органы җитәкчесе (җитәкче 

урынбасары) тарафынаннан каралырга тиешле. 

42. Урынга чыгып һәм камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча рәссмиләштерелгән 

акт каралу нәтиҗәләре буенча,  контроль субъектының каршы килүләрен (алар булган 

очракта) һәм башка урынга чыгып һәм камераль тикшерүне дә истә тотып, контроль 

Органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) карар кабул итә, ул боеру документы – 

контроль Органы җитәкчесе (җитәкче урынбасары) боерыгы белән, акт имзаланган 

көннән 30 эш көненнән дә артмаган срокта рәсмиләштерелә.   

а) Федераль закон белән билгеләнгән очракларда, мәҗбүри үтәлергә тиешле 

күрсәтмә бирелү турында; 

б) күрсәтмә бирү өчен җирлек булмавы турында; 

в) планнан тыш урынга чыгып тикшерү уздыру турында. 

Алда күрсәтелгән контроль органы җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының)  

боеру документын имзалау белән бергә, контроль Органы җитәкчесе (җитәкче 

урынбасары) белән  урынга чыгып һәм камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча хисап 

раслана, биредә актта күрсәтелгән, тикшерү барышында ачыкланган һәм контроль 

субъекты каршы килүләрен (алар булган очракта) караганнан соң расланган барлык 

кагыйдә бозулар күрсәтелә. 

 Урынга чыгып яки камераль тикшерү нәтиҗәләре буенча хисап контроль 

Органы вазыйфаи заты (камераль тикшерү бер вазыйфаи зат тарафыннан уздырылса) 

яисә тикшерү уздырган контроль Органының тикшерү төркеме җитәкчесе 

тарафыннан имзалана.  

Урынга чыгып яки камераль тикшерү нәтиҗәләре турында хисап тикшерү 

материалларына беркетелә.  
 

V. Контроль чаралар нәтиҗәләрен тормышка ашыру 
 

43. Күрсәтмә әлеге Тәртипнең 42 пункты “а” пунктчасы нигезендә үтәү өчен 

мәҗбүри булган күрсәтмә бирү турында карар кабул ителгән көннән 5 эш көненнән 

артмаган срокта, контроль субъекты вәкиленә җибәрелә (бирелә).  



 
 

44. Күрсәтмәдә үтәү срогы булырга тиеш.  

45. Контроль Органы вазыйфаи заты (камераль тикшерү бер вазыйфаи зат 

тарафыннан уздырылса) яисә тикшерү уздырган контроль Органының тикшерү 

төркеме җитәкчесе контроль субъекты тарафыннан күрсәтмәне үтәүне контрольдә 

тотарга тиеш.  

Контроль Органы күрсәтмәсен билгеләнгән срокта үтәмәгән очракта, әлеге 

күрсәтмәне үтәмәгән затка Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылык 

чаралары кулланыла.  
 

VI. Йомгаклау нигезләмәләре 
 

46. Финанс контроле органы тарафыннан тикшерү уздыру барышында 

административ хокук бозулар  (җинаять кылу) билгеләре булган гамәлләр 

(гамьсезлек)  эшләү фактлары ачыкланган очракта, финанс контроле органы,  

административ (җинаять) җаваплылыгына тартуга китерүче административ хокук 

бозулар  (җинаять кылу) булуын дәлилләүче  билгеләр турында мәгълүматны һәм 

(яки) әлеге фактларны дәлилләүче документларны, Россия Федерациясе законнары 

белән билгеләнгән срокларда, компетенцияләренә әлеге хәлләрне һәм фактларны 

карау кергән  органнарга җибәрә. 

47. Тикшерү уздыруга вәкаләтле (вәкаләтлеләр) финанс контроле органы 

вазыйфаи заты (вазыйфаи затлары)  44-ФЗ номерлы Федераль законны һәм әлеге 

Тәртип нигезләмәләрен үтәмәгән өчен һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен,  Россия 

Федерациясе законнары нигезендә җаваплылык йөртә.  

48. Актка шикаять бирү һәм (яки) финанс контроле органы күрсәтмәләре суд 

тәртибендә, Россия Федерациясе законнары нигезендә тормышка ашырылырга 

мөмкин. 

49. Финанс органы күрсәтмәсен юкка чыгару суд карары нигезендә, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә мөмкин. 

50. Әлеге Тәртип белән күздә тотылган һәм бердәм мәгълүмат системасында 

урнаштырылырга тиешле документлар  һәм (яки) мәгълүмат, бердәм мәгълүмат 

системасында, шулай ук Биектау муниципаль районы рәсми сайтында 

урнаштырылалар.  

 
 


