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Татарстан Республикасы Транспорт
һəм юл хуҗалыгы министрлыгының
Татарстан
Республикасы
территориясендə
юл
хəрəкəтен
оештыру өлкəсендə региональ дəүлəт
контролен гамəлгə ашыру буенча
административ регламентын раслау
турында

«Россия Федерациясендə юл хəрəкəтен оештыру турында һəм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгəрешлəр кертү хакында» 2017 елның 29
декабрендəге 443-ФЗ номерлы Федераль законның 20 статьясы, «Татарстан
Республикасында юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə аерым мəсьəлəлəрне җайга салу
турында» 2018 елның 20 декабрендəге 103-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 30
мартындагы 246 нчы номерлы карары белəн расланган Татарстан Республикасы
территориясендə юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə республика дəүлəт контролен
гамəлгə ашыру тəртибе нигезендə б о е р ы к б и р ə м:
1. Кушымта итеп бирелгəн Татарстан Республикасы Транспорт һəм юл
хуҗалыгы министрлыгының Татарстан Республикасы территориясендə юл
хəрəкəтен оештыру өлкəсендə региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру буенча
административ регламентын расларга (алга таба – Административ регламент).
2. Автомобиль юллары бүлегенə Административ регламент үтəлешен тəэмин
итəргə.
3. Мəгълүматлаштыру һəм мəгълүмат секторына Татарстан Республикасы
Транспорт һəм юл хуҗалыгы министрлыгының рəсми сайтында Административ
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регламент урнаштыруны тəэмин итəргə.
4. Əлеге Боерыкның үтəлешен контрольдə тотуны министр урынбасары А. В.
Чукинга йөклəргə

Министр

Л.Р.Сафин
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Татарстан Республикасы Транспорт һəм
юл хуҗалыгы министрлыгының
2019 елның 27 маендагы 231 нче
номерлы боерыгы белəн расланды

Татарстан Республикасы Транспорт һəм юл хуҗалыгы министрлыгының Татарстан
Республикасы территориясендə юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə региональ дəүлəт
контролен гамəлгə ашыру буенча административ регламенты
I. Гомуми нигезлəмəлəр
ДƏҮЛƏТ ФУНКЦИЯСЕ ИСЕМЕ
1.1. Əлеге Регламент Татарстан Республикасы территориясендə юл хəрəкəтен
оештыру өлкəсендə региональ дəүлəт контролен (алга таба – төбəк дəүлəт контроле)
гамəлгə ашырганда Татарстан Республикасы Транспорт һəм юл хуҗалыгы
министрлыгының (алга таба – Министрлык) талəплəрен, срокларын һəм гамəллəр
тəртибен билгели.
Дəүлəт функциясе исеме: Татарстан Республикасы территориясендə юл
хəрəкəтен оештыру өлкəсендə региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру (алга
таба-дəүлəт функциясе).
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДƏҮЛƏТ ХАКИМИЯТЕНЕҢ
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН ГАМƏЛГƏ АШЫРУЧЫ
БАШКАРМА ОРГАНЫ АТАМАСЫ
1.2. Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыручы дəүлəт хакимиятенең
башкарма органы булып Министрлык тора.
Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыручы турыдан - туры башкаручы
булып, Министрлыкның автомобиль юллары бүлеге (алга таба - Бүлек) тора. Төбəк
дəүлəт контроле турыдан – туры Министрлыкның Татарстан Республикасы
Транспорт һəм юл хуҗалыгы министрының (алга таба – министр) (Татарстан
Республикасы Транспорт һəм юл хуҗалыгы министры урынбасары (алга таба министр урынбасары)) боерыгы белəн вəкалəтле вазыйфаи затлары (алга таба министр урынбасары) тарафыннан тикшерү үткəрү өчен башкарыла.
Тиешле мəгълүматны «тикшерүлəрнең бердəм реестры» федераль дəүлəт
мəгълүмат системасына (алга таба - тикшерүлəрнең бердəм реестры), «Татарстан
Республикасының җавап бирү актларының җыелма реестры» Татарстан
Республикасы дəүлəт мəгълүмат системасына кертү министрлыкның моңа вəкалəтле
вазыйфаи затлары тарафыннан билгелəнгəн тəртиптə гамəлгə ашырыла.
Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашырганда вазыйфаи затлар Татарстан
Республикасы Прокуратурасы органнары (алга таба – прокуратура органнары),
Татарстан Республикасы Эчке эшлəр органнары, вəкалəтле башкарма хакимият
органнары, җирле үзидарə органнары, экспертлар, эксперт оешмалары, юл
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хəрəкəтен оештыру һəм мониторинглау өлкəсендə вəкалəтле оешмалар, Юридик
затлар, шəхси эшмəкəрлəр, физик затлар, үз-үзен җайга салучы оешмалар белəн
хезмəттəшлек итəлəр.
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕ ҮТƏЛЕШЕН ҖАЙГА САЛУЧЫ НОРМАТИВ
ХОКУКЫЙ АКТЛАР ИСЕМЛЕГЕ
1.3. Региональ дəүлəт контроле түбəндəгелəр нигезендə гамəлгə ашырыла:
Россия Федерациясе Конституциясе (Российская газета, 1993, 25 декабрь,
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба - РФ Граждан кодексы)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1994, № 32, 3301 ст., кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып);
Россия Федерациясе Җир кодексы (алга таба - РФ Җир кодексы) (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 2001, № 44, 4147 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне
исəпкə алып);
Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба – РФ Торак кодексы) (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 14 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне
исəпкə алып);
Россия Федерациясе шəһəр төзелеше кодексы (алга таба - РФ Шəһəр төзелеше
кодексы) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16 ст., кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«Россия Федерациясендə инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24
ноябрендəге 181-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 181-ФЗ номерлы
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1995, № 48, 4563 ст.);
«Юл хəрəкəте иминлеге турында» 1995 елның 10 декабрендəге 196-ФЗ номерлы
Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1995, № 50, кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып, 4873 ст.);
«Техник җайга салу турында» 2002 елның 27 декабрендəге 184-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба-184-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 2002, № 52, 5140 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«Россия Федерациясе гражданнары мөрəҗəгатьлəрен карау тəртибе турында»
2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 59-ФЗ номерлы
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2006, № 19, 2060 ст.,
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып, 2006 елның 2 маенда кабул ителгəн федераль
закон белəн);
2007 елның 8 ноябрендəге 257-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендə
автомобиль юллары һəм юл эшчəнлеге турында һəм Россия Федерациясенең аерым
закон актларына үзгəрешлəр кертү хакындагы» Федераль закон (алга таба – 257-ФЗ
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 12.11.2007,
№46, 5553 ст.);
«Дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм муниципаль контрольне гамəлгə
ашырганда юридик затларның һəм шəхси эшмəкəрлəрнең хокукларын яклау
турында» 2008 елның 26 декабрендəге 294-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба -
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294-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2008,
№ 52, 6249 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«Россия Федерациясендə юл хəрəкəтен оештыру турында һəм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгəрешлəр кертү хакында» 2017 елның 29
декабрендəге 443-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 443-ФЗ номерлы
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2018, № 1, 27 ст.,
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«Юл хəрəкəте кагыйдəлəре турында» 1993 елның 23 октябрендəге 1090
номерлы Россия Федерациясе Министрлар Советы карары (алга таба - Россия
Федерациясе Хөкүмəтенең 1090 номерлы карары) (Россия Федерациясе Президенты
һəм Хөкүмəте актлары җыелышы, 1993, № 47, 4531 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне
исəпкə алып, Россия Федерациясе Президенты һəм Хөкүмəте актлары җыелышы);
«Бүлеп бирелгəн полосалар чиклəрендə урнаштырыла торган юл сервисы
объектлары белəн гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының тəэмин
ителешенə карата талəплəр турында» Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2009 елның
29 октябрендəге 860 номерлы карары (алга таба - Россия Федерациясе Хөкүмəтенең
860 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2009, № 44, 5253
ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып, Россия Федерациясе законнары
җыелышы);
«Дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органнары һəм муниципаль контроль
органнары тарафыннан юридик затларны һəм шəхси эшмəкəрлəрне планлы тикшерү
буенча еллык планнарны əзерлəү Кагыйдəлəрен раслау турында» 2010 елның 30
июнендəге 489 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмəте карары (алга таба - РФ
Хөкүмəтенең 489 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2010, № 28, 3706 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып, Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 2010, № 3706);
«Тикшерүлəрнең бердəм реестрын формалаштыру һəм алып бару кагыйдəлəре
турында» Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2015 елның 28 апрелендəге 415
номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 415 номерлы
карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 19, 2825 ст., кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып, Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2015 елның 28
апрелендəге 415 номерлы карары);
«Ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында əлеге документлар һəм
(яки) мəгълүмат булган оешмалар карамагында булган башка дəүлəт
органнарыннан, җирле үзидарə органнарыннан яисə дəүлəт органнарына яисə җирле
үзидарə органнарына караган оешмалардан тикшерүлəр оештырганда һəм
үткəргəндə дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органнары тарафыннан электрон формада,
документлар һəм (яки) мəгълүмат соратып алу һəм аны түлəүсез нигездə алу
турында» Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2016 елның 18 апрелендəге 323
номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмəтенең 323 номерлы карары) (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 2016, 25 апрель, 17);
«Россия Федерациясе субъектларының дəүлəт хакимияте органнары һəм Россия
Федерациясе субъектлары дəүлəт хакимияте органнарының вазыйфаи затлары
эшчəнлегенə дəүлəт контролен (күзəтчелеген) гамəлгə ашыруга вəкалəтле дəүлəт
органнары һəм Россия Федерациясе субъектлары дəүлəт хакимияте органнары һəм
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Россия Федерациясе субъектлары дəүлəт хакимияте органнарының вазыйфаи
затларын тикшерүлəрне ел саен уздыру планнары проектларын əзерлəү турында,
шулай ук Россия Федерациясе субъектларының дəүлəт хакимияте органнарын һəм
Россия Федерациясе субъектлары дəүлəт хакимияте органнарының вазыйфаи
затларын планнан тыш тикшерүлəрне килештерү турында» 2016 елның 31
октябрендəге 1106 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмəте карары (алга таба Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 1106 номерлы карары) (Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 2016, № 45, 6270 ст.);
Россия Федерациясе Хөкүмəтенең «юл хəрəкəтенең төп параметрларын
билгелəү һəм аларның исəбен алып бару кагыйдəлəрен раслау турында» 2018 елның
16 ноябрендəге 1379 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмəтенең
1379 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2018, № 48, 7420
ст.);
Дəүлəт контроле (күзəтчелеге) органнары, башка дəүлəт органнарыннан, җирле
үзидарə органнарыннан яисə дəүлəт органнарына яисə җирле үзидарə органнарына
караган, Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2016 елның 19 апрелендəге 724-р
номерлы боерыгы белəн расланган оешмалардан (алга таба - РФ Хөкүмəтенең 724-р
номерлы боерыгы белəн расланган) тикшерүлəр оештырганда һəм үткəргəндə
муниципаль контроль органнары тарафыннан соратып алына һəм алына торган
документлар һəм (яки) мəгълүмат исемлеге (алга таба - РФ Хөкүмəтенең № 724-р
карары белəн расланган исемлек) (Хокукый мəгълүмат рəсми Интернет-порталы
(www.pravo.gov.ru), 2016, 22 апрель, бастырып чыгару номеры: 0001201604220035,
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«Дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм муниципаль контрольне гамəлгə
ашырганда юридик затларның һəм шəхси эшкуарларның хокукларын яклау турында
«2008 елның 26 декабрендəге 294-ФЗ номерлы Федераль законны гамəлгə ашыру
хакында» Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының 2009 елның 27
мартындагы 93 номерлы боерыгы (алга таба – Россия Генераль прокуратурасының
93 номерлы боерыгы) («Законлылык», 2009, № 5);
«Дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм муниципаль контрольне гамəлгə
ашырганда юридик затларның һəм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау
турында «Федераль закон нигезлəмəлəрен тормышка ашыру хакында» Россия
Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендəге 141
номерлы боерыгы (алга таба – Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141
номерлы боерыгы) (Россия газетасы, 2009, 14 май, кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə
алып);
Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2009 елның 27 августындагы
150 номерлы боерыгы (алга таба – Россия Транспорт министрлыгының 150 номерлы
боерыгы белəн расланган Тəртип) белəн расланган автомобиль юлларының техник
торышына бəя бирүне үткəрү тəртибе (федераль башкарма хакимият органнарының
норматив актлары бюллетене, 2010, № 7,15 февраль);
Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының «Автомобиль юлы хуҗасы
тарафыннан юл эшчəнлеге башкару өчен билгелəнгəн капиталь төзелеш
объектларының, юл сервисы объектларының юл буе полосалары чиклəрендə, шулай
ук реклама конструкциялəрен, мəгълүмат щитларын һəм күрсəткечлəрен
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урнаштырганда техник талəплəрне һəм мəҗбүри үтəлергə тиешле шартларны үтəү
мониторингы тəртибен раслау турында» 12 ноябрь, 2013 ел, № 348 боерыгы (алга
таба – Россия Транспорт министрлыгының 348 номерлы боерыгы) (алга таба Россия газетасы, 2014, 9 апрель);
Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының «Автомобиль транспортында
һəм шəһəр җир өсте электр транспортында пассажирлар һəм йөклəр ташу
куркынычсызлыгын тəэмин итү кагыйдəлəрен һəм автомобиль транспортында һəм
шəһəр җир өсте электр транспортында йөртүне гамəлгə ашыручы юридик затлар һəм
шəхси эшкуарлар хезмəткəрлəрен куркынычсыз эшкə һəм транспорт чараларын
куркынычсыз эксплуатациялəүгə əзерлəү чаралары исемлеген раслау турында» гы
2014 елның 15 гыйнварындагы 7 номерлы боерыгы (алга таба – Россия Транспорт
министрлыгының 7 номерлы боерыгы) (алга таба - Россия газетасы, 2014, 20 июнь));
«Дəүлəт контролен (күзəтчелеген) гамəлгə ашыруга вəкалəтле дəүлəт органнары
һəм җирле үзидарə вазыйфаи затларының эшчəнлеген тикшерүне һəм прокуратура
органнарында җирле үзидарə органнары һəм җирле үзидарə вазыйфаи затларының
эшчəнлеген планнан тыш тикшерүлəрне килештерү тəртибе турында» Россия
Федерациясе Генераль прокуратурасының 2014 елның 21 апрелендəге 222 номерлы
боерыгы (алга таба - Россия Генераль прокуратурасының 222 номерлы боерыгы)
(«Законлылык», 2014, № 7));
Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының «Юл хəрəкəтен оештыру
буенча документларны əзерлəү кагыйдəлəрен раслау турында» 2018 елның 26
декабрендəге 480 номерлы боерыгы (алга таба – Россия Транспорт министрлыгының
480 номерлы боерыгы) (хокукый мəгълүмат рəсми интернет-порталы
(www.pravo.gov.ru) 2019, 30 май, бастырып чыгару номеры: 00012019053000061);
Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының «Юл хəрəкəтен оештыру
буенча эшлəрнең классификациясен раслау һəм Россия транспорт Министрлыгының
2012 елның 16 ноябрендəге 402 номерлы боерыгы белəн расланган автомобиль
юлларын капиталь ремонтлау, ремонтлау һəм карап тоту эшлəренең
классификациясенə үзгəрешлəр кертү турында» 2018 елның 13 ноябрендəге 406
номерлы боерыгы (алга таба - Россия Транспорт министрлыгының 406 номерлы
боерыгы) (хокукый мəгълүмат рəсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2018, 12
декабрь, бастырып чыгару номеры: 0001201812120012);
Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының «Юл хəрəкəтен оештыруга
бəйле һөнəрлəр һəм вазыйфалар исемлеген һəм аларга квалификация талəплəрен
раслау турында» 2018 елның 29 декабрендəге 487 номерлы боерыгы (алга таба –
Россия Транспорт министрлыгының 487 номерлы боерыгы) (хокукый мəгълүмат
рəсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2019, 4 март, бастырып чыгару
номеры: 0001201903040040);
«Татарстан Республикасы территориясендə автомобиль юллары һəм юл
эшчəнлеге турында» 2009 елның 3 августындагы 43-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы (алга таба - ТР Законы № 43-ТРЗ) («Татарстан Дəүлəт Советы
Җыелма басмасы» журналы, 2009, № 7-8, 607 ст.);
Таможня берлеге комиссиясенең 2011 елның 18 октябрендəге 827 номерлы
карары (алга таба - Таможня берлегенең Техник Регламенты) белəн расланган
«автомобиль юллары иминлеге» Таможня берлегенең техник регламенты (ТР ТС

8
014/2011) (Таможня берлеге комиссиясенең рəсми сайты) http://www.tsouz.ru/, 2011,
21 октябрь, кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«Татарстан Республикасында юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə аерым
мəсьəлəлəрне җайга салу турында» 2018 елның 20 декабрендəге 103-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы законы (алга таба - ТР Законы № 103-ТРЗ) («Татарстан
Республикасы законнары җыелышы), 2019, 9 гыйнвар, № 2, 0024 ст.);
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасының Транспорт һəм юл хуҗалыгы министрлыгы мəсьəлəлəре» 2005 ел,
6 июль, 317 нче карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карарлары һəм боерыклары һəм республика башкарма хакимият органнарының
норматив актлары җыентыгы» журналы, 2005, № 28, 0646 ст., кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып, кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының юл буе полосалары һəм юл
буе полосалары турында» 2008 елның 1 декабрендəге 841 номерлы Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба - ТР Министрлар
Кабинетының 841 номерлы карары) («Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты карарлары һəм боерыклары һəм республика башкарма хакимият
органнарының норматив актлары җыентыгы» журналы, 2008, № 47, 1925 ст.,
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасының төбəк əһəмиятендəге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары
һəм муниципаль берəмлеклəр милкенə тапшырылырга тиешле гомуми
файдаланудагы автомобиль юллары исемлеклəрен раслау турында» 2011 ел, 26
сентябрь, 797 нче карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карарлары һəм боерыклары һəм республика башкарма хакимият органнарының
норматив актлары җыентыгы» журналы, 2011, №42, 2137 ст., кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 10 ноябрь, 929
нчы карары белəн расланган (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 929 нчы карары белəн расланган Кагыйдəлəр) («Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының карарлары һəм боерыклары һəм
республика башкарма хакимият органнарының норматив актлары җыентыгы»
журналы, 2011, № 47, 2508 ст.);
«Татарстан Республикасы мөнəсəбəт белдерү актларының җыелма реестры
«Татарстан Республикасы дəүлəт мəгълүмат системасы турында» Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 23 августындагы 593 номерлы
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 593
номерлы карары) («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һəм
күрсəтмəлəре һəм республика башкарма хакимият органнары норматив актлары
җыентыгы» журналы, 2013, № 65, 2059 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып,
2059);
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасының төбəк əһəмиятендəге яки муниципальара əһəмияттəге гомуми
файдаланудагы автомобиль юлларында урнашкан парковкаларны (парковка
урыннарын), шул исəптəн түлəүле нигездə, төзү һəм алардан файдалану тəртибен
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раслау турында» 2014 ел, 29 ноябрь, 928 нче карары (алга таба – ТР МК № 928)
(«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һəм күрсəтмəлəре
җыентыгы» журналы, 2014, № 90, 2827 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);
«Татарстан Республикасы территориясендə юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə
республика дəүлəт контролен гамəлгə ашыру тəртибен раслау турында» 2016 елның
30 мартындагы 246 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 246
номерлы карары) (pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат
рəсми порталы, 2019, 4 апрель).
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕ ОБЪЕКТЛАРЫ,
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕ ПРЕДМЕТЫ
1.4. Төбəк дəүлəт контроле башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнарына,
җирле үзидарə органнарына, аларга буйсынган, юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə
вəкалəтле оешмаларга (алга таба – контроль объектлары) карата гамəлгə ашырыла.
Башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнары-Юл хəрəкəтен оештыру
өлкəсендə вəкалəтлəрне гамəлгə ашыручы Татарстан Республикасы дəүлəт
хакимиятенең башкарма органнары.
Җирле үзидарəнең вəкалəтле органнары-Юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə
вəкалəтлəрне гамəлгə ашыручы җирле үзидарə органнары.
Юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə вəкалəтле оешмалар (алга таба – юридик
затлар) - башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнарына, җирле үзидарə
органнарына караган, 443-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 1 өлеше
нигезендə юл хəрəкəтен оештыру эшчəнлеген гамəлгə ашыруга вəкалəтле оешмалар.
Терминнар һəм билгелəмəлəр əлеге Регламентта № 443-ФЗ Федераль закон, №
294-ФЗ Федераль закон белəн билгелəнгəн мəгънəлəрдə кулланыла.
1.5. Региональ дəүлəт контроле объектлары тарафыннан юл хəрəкəтен
оештыруның нəтиҗəлелеген бəялəү талəплəрен үтəү, шул исəптəн региональ яки
муниципальара, җирле əһəмияттəге автомобиль юлларында юл хəрəкəтен
оештыруны мониторинглауны гамəлгə ашыру буенча, юл хəрəкəтенең факттагы
параметрларының юл хəрəкəтен һəм юл хəрəкəтен оештыру документларында
билгелəнгəн параметрларга туры килүен бəялəү буенча, шулай ук Татарстан
Республикасы территориясендə, муниципаль берəмлеклəр территориялəрендə юл
хəрəкəтен оештыру документларында каралган карарларда юл хəрəкəтен
оештыруның нəтиҗəлелеген бəялəү буенча талəплəрне үтəү (алга таба - мəҗбүри
талəплəр) үтəү контрольдə тотыла.
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН ГАМƏЛГƏ АШЫРГАНДА
МИНИСТРЛЫКНЫҢ ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАРЫ ӨЧЕН ХОКУКЛАР, БУРЫЧЛАР
ҺƏМ ЧИКЛƏҮЛƏР
1.6. Тикшерү барышында вазыйфаи затлар тиешле хокукларга ия:
1) мəҗбүри талəплəрнең үтəлешен тикшерү;
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2) тикшерү үткəрү турында боерык чыгарганнан соң, контроль объектларыннан
кирəкле документларны һəм (яки) мəгълүматны соратып алырга, тикшерү
максатлары, бурычлары һəм предметлары белəн бəйле документларны һəм (яки)
мəгълүматны күчмə тикшерү уздырганда, мондый документлар һəм (яки) мəгълүмат
документар тикшерү барышында тапшырылмаган очракта, тикшерү максатларына,
бурычларына һəм предметына бəйле документларны һəм (яки) мəгълүматны талəп
итəргə;
3) Россия Федерациясе Хөкүмəтенең № 724-р күрсəтмəсе белəн расланган
башка дəүлəт органнарыннан, җирле үзидарə органнарыннан яисə алар карамагында
булган, əлеге документлар һəм (яки) мəгълүмат булган оешмалардан, ведомствоара
мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында, Россия Федерациясе Хөкүмəтенең № 323
карары белəн билгелəнгəн срокларда һəм тəртиптə, исемлеккə кертелгəн
документларны һəм (яисə) мəгълүматны түлəүсез, шул исəптəн электрон формада,
соратып алырга һəм алырга.;
4) хезмəт таныклыгын күрсəтү һəм министр (министр урынбасары)
боерыгының
күчермəлəрен
мəҗбүри
талəплəрнең
үтəлешен
тикшерү
максатларында, тикшерү объектлары эшчəнлеген гамəлгə ашыру урыннарына керү,
шулай ук юл хəрəкəтен оештыру буенча документларда билгелəнгəн
территориялəрне карап чыгу һəм карап чыгу.;
5) ачыкланган бозулар буенча дəлиллəрне алу һəм теркəү өчен фото - һəм
видеотөшерүне, шулай ук Россия Федерациясе законнары белəн рөхсəт ителгəн
башка ысулларны кулланырга;
6) хокук бозучыларны административ җаваплылыкка тарту максатларында
тиешле административ хокук бозулар турында эшлəр кузгатырга вəкалəтле
органнарга Россия Федерациясе законнарын бозуга бəйле материалларны
җибəрергə.
7) Россия Федерациясе законнарында каралган тəртиптə тикшерү уздырганда
ачыкланган хокук бозулар фактларына карата Россия Федерациясе законнарында
билгелəнгəн чаралар күрергə.;
8) ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерүне тикшереп тору, аларны кисəтү,
кешелəр тормышына, əйлəнə-тирə мохиткə, физик яки юридик затлар мөлкəтенə,
дəүлəт яисə муниципаль мөлкəткə, табигый һəм техноген характердагы гадəттəн
тыш хəллəр барлыкка килүне кисəтү буенча чаралар күрергə, шулай ук ачыкланган
бозуларга юл куйган затларны җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрергə;
9) контроль объектларына кешелəрнең тормышына, сəламəтлегенə, əйлəнə-тирə
мохиткə, физик яки юридик затлар мөлкəтенə, дəүлəт яисə муниципаль мөлкəткə,
табигый һəм техноген характердагы гадəттəн тыш хəллəр барлыкка килүне кисəтү
буенча чаралар уздыру, шулай ук федераль законнарда каралган башка чаралар
срокларын күрсəтеп ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсəтмəлəр бирергə.;
10) 294-ФЗ номерлы Федераль законда, 443-ФЗ номерлы Федераль законда,
башка федераль законнарда билгелəнгəн башка хокуклар.
1.7. Тикшерү барышында вазыйфаи затлар бурычлы:
1) мəҗбүри талəплəрне бозуларны кисəтү, ачыклау һəм бетерү буенча Россия
Федерациясе законнары нигезендə бирелгəн вəкалəтлəрне үз вакытында һəм
тулысынча үтəргə.;
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2) тикшерү үткəрелə торган контроль объектларының хокукларын һəм законлы
мəнфəгатьлəрен үтəү.;
3) аны билгелəү нигезендə үткəрү турында Министр (министр урынбасары)
боерыгы нигезендə тикшерү үткəрергə.;
4) бары тик хезмəт вазыйфаларын үтəгəндə генə тикшерүне үткəрергə, күчмə
тикшерүне бары тик хезмəт таныклыкларын, Министр (министр урынбасары)
боерыгының күчермəлəрен күрсəткəндə генə, һəм əлеге Регламентның 2.24
пунктында каралган очракта, прокуратура органы белəн тикшерү үткəрүне
килештерү турында документның күчермəлəрен тапшырырга.;
5) тикшерү объектының җитəкчесенə, башка вазыйфаи затына тикшерү
уздырганда катнашырга һəм тикшерү предметына караган мəсьəлəлəр буенча
аңлатмалар бирергə;
6) тикшерү үткəргəндə катнашучы контроль объектының җитəкчесенə, башка
вазыйфаи затына яки вəкалəтле вəкиленə тикшерү предметына караган мəгълүматны
һəм документларны тапшырырга;;
7) контроль объекты җитəкчесен, башка вазыйфаи затын яисə вəкалəтле
вəкилен тикшерү нəтиҗəлəре белəн таныштырырга;
8) контроль объектының җитəкчесен, башка вазыйфаи затын яисə вəкалəтле
вəкилен ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында алынган документлар
һəм (яки) мəгълүмат белəн таныштырырга;
9) ачыкланган хокук бозулар фактлары буенча күрелə торган чараларны
билгелəгəндə, күрсəтелгəн кагыйдə бозуларның авырлыгы, кешелəрнең гомере,
сəламəтлеге, хайваннар, үсемлеклəр, əйлəнə-тирə мохит өчен, Россия Федерациясе
халыкларының мəдəни мирас объектлары (тарих һəм мəдəният ядкарьлəре), дəүлəт
иминлеге өчен, табигый һəм техноген характердагы гадəттəн тыш хəллəр барлыкка
килү өчен аларның потенциаль куркынычына туры килүен исəпкə алырга, шулай ук
гражданнарның, шул исəптəн шəхси эшмəкəрлəрнең, юридик затларның хокукларын
һəм законлы мəнфəгатьлəрен нигезсез чиклəүгə юл куймаска;;
10) контроль объектлары тарафыннан аларга шикаять биргəндə үз гамəллəренең
нигезле булуын Россия Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə расларга.;
11) 294-ФЗ номерлы Федераль законда билгелəнгəн тикшерүне үткəрү
срокларын үтəргə;
12) контроль объектларыннан документларны һəм Россия Федерациясе
законнарында каралмаган башка белешмəлəрне талəп итмəскə.;
13) күчмə тикшерү уздыру алдыннан контроль объектының җитəкчесе, башка
вазыйфаи заты яисə вəкалəтле вəкиле үтенече буенча аларны əлеге Регламент
нигезлəмəлəре белəн таныштырырга.;
14) контроль объектында булган очракта, тикшерүлəрне исəпкə алу
журналында үткəрелгəн тикшерү турында язуны гамəлгə ашырырга.
1.8. Тикшерү уздырганда вазыйфаи затлар хокуксыз:
1) мəҗбүри талəплəрнең үтəлешен тикшерү, əгəр мондый талəплəр
Министрлык вəкалəтлəренə керми икəн,;
2) СССР һəм РСФСР башкарма хакимияте органнарының норматив-хокукый
актлары белəн билгелəнгəн талəплəрнең үтəлешен, шулай ук куллану мəҗбүрилеге
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Россия Федерациясе законнары белəн каралмаган норматив документлар талəплəрен
үтəүне тикшерергə;
3) Россия Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə басылып чыкмаган
хокукый актларда билгелəнгəн мəҗбүри талəплəрнең үтəлешен тикшерергə.;
4) аны үткəргəндə җитəкче, башка вазыйфаи зат яисə контроль объектының
вəкалəтле вəкиле булмаган очракта, мондый тикшерүне уздыру очрагыннан тыш, ул
294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктындагы
«б» пунктчасында каралган нигез буенча планлы яисə планнан тыш күчмə
тикшерүне гамəлгə ашырырга;
5) Документлар, мəгълүмат, продукция үрнəклəрен, əйлəнə-тирə мохит
объектларын һəм җитештерү тирəлеге объектларын тикшерүне, тикшерү
объектлары булмаган яисə тикшерү предметына кертелмəгəн очракта, талəп итəргə,
шулай ук мондый документларның оригиналларын алырга;
6) продукция үрнəклəрен, əйлəнə-тирə мохит объектларын һəм җитештерү
тирəлеге объектларын тикшерү, аларны тикшерү, сынаулар, үлчəүлəрне,
күрсəтелгəн үрнəклəрне сайлап алу турында беркетмəлəрне рəсмилəштермичə генə
һəм милли стандартларда, аларның үрнəклəрен, пробаларын һəм ысулларын сайлап
алу кагыйдəлəре, сынаулар, үлчəү, техник регламентларда яки алар үз көченə кергəн
көнгə кадəр гамəлдə булган башка норматив документлар һəм тикшеренүлəр,
сынаулар, үлчəү методлары белəн сайлап алу кагыйдəлəре, ;
7) тикшерүне үткəрү нəтиҗəсендə алынган һəм дəүлəт, коммерция, Хезмəт,
закон белəн саклана торган бүтəн серне тəшкил иткəн мəгълүматны, Россия
Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш, таратырга.;
8) тикшерүне үткəрүнең билгелəнгəн срокларыннан артып китəргə;
9) контроль объектларына алар хисабына контроль буенча чаралар үткəрү
турында күрсəтмəлəр яки тəкъдимнəр бирүне гамəлгə ашырырга;
10) Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 724-р номерлы күрсəтмəсе белəн
расланган исемлеккə кертелгəн, башка дəүлəт органнары, җирле үзидарə органнары
яисə дəүлəт органнары яисə җирле үзидарə органнары карамагындагы оешмалар
карамагында булган рөхсəт документларын һəм (яисə) мəгълүмат бирүне тикшереп
тору объектларыннан талəп итəргə.;
11) документларны, мəгълүматны тикшерүне уздыру вакытына кадəр тикшереп
тору объектларыннан талəп итəргə. Министрлык тикшерү үткəрү турында боерык
кабул ителгəннəн соң ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында кирəкле
документларны һəм (яки) мəгълүматны соратып алырга хокуклы;
12) җирле үзидарə органнарыннан һəм җирле үзидарə вазыйфаи затларыннан
131-ФЗ номерлы Федераль закон һəм башка федераль законнар нигезендə тиешле
муниципаль берəмлекнең җирле үзидарə органнары вəкалəтлəренə кертелмəгəн
вəкалəтлəрне гамəлгə ашыруны, шулай ук җирле бюджеттан тиешле чыгымнарны
финанс белəн тəэмин итүне талəп итəргə.

13
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕ БУЕНЧА ЧАРАЛАР ГАМƏЛГƏ
АШЫРЫЛА ТОРГАН ЗАТЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺƏМ БУРЫЧЛАРЫ
1.9. Контроль объектының җитəкчесе, башка вазыйфаи заты яки вəкалəтле
вəкиле тикшерү үткəргəндə хокуклы:
тикшерү үткəрелгəндə шунда булырга, тикшерү предме¬тына кагылышлы
мəсьəлəлəргə аңлатмалар бирергə;
2) министрлыктан, аның вазыйфаи затларыннан тикшерү предметына караган
һəм бирү 294-ФЗ номерлы Федераль законда, 443-ФЗ номерлы Федераль законда
каралган мəгълүматны алырга;
3) əлеге документлар һəм (яки) мəгълүмат кергəн башка дəүлəт органнарыннан,
җирле үзидарə органнарыннан яисə дəүлəт органнарына яисə җирле үзидарə
органнарына буйсынган оешмалардан ведомствоара мəгълүмат хезмəттəшлеге
кысаларында Министрлык тарафыннан алынган документлар һəм (яисə) мəгълүмат
белəн танышырга;
4) ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында соратып алына торган
документларны һəм (яки) мəгълүматны үз инициативасы буенча министрлыкка
тапшырырга;
5) тикшерү нəтиҗəлəре белəн танышырга һəм тикшерү актына тикшерү
нəтиҗəлəре белəн танышуы турында, алар белəн, шулай ук Министрлык вазыйфаи
затларының кайбер гамəллəре белəн килешүе яисə килешмəве хакында мəгълүмат
өстəргə;
6) Министрлыкның вазыйфаи затларының Россия Федерациясе законнары
нигезендə тикшерү үткəргəндə, административ һəм (яки) суд тəртибендə контроль
объектларының хокукларын бозуга китергəн гамəллəренə (гамəл кылмауларына)
шикаять бирергə;
7) Эшкуарлар хокукларын яклау буенча Россия Федерациясе Президенты
каршындагы Вəкалəтле вəкилне йə Эшкуарлар хокукларын яклау буенча Татарстан
Республикасы Президенты каршындагы Вəкалəтле вəкилне тикшерүдə катнашуга
җəлеп итəргə.
1.10. Контроль объектлары Министрлыкның вазыйфаи затларының Россия
Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə хокуксыз дип танылган
гамəллəрен (гамəл кылмавын) тикшереп тору чараларын гамəлгə ашырганда
китерелгəн зыянны түлəттерергə хокуклы.
1.11. Контроль объектының җитəкчесе, башка вазыйфаи заты яки вəкалəтле
вəкиле тикшерү үткəргəндə бурычлы:
1) мəҗбүри талəплəрне үтəү буенча чараларны оештыру һəм уздыру өчен
җаваплы вəкалəтле вəкиллəрнең катнашуын яисə аларның катнашуын тəэмин итү;;
2) тикшерү үткəрүгə вəкалəтле вазыйфаи затлар тарафыннан соратып алына
торган документлар, материаллар, шулай ук тикшерү предметына караган
мəсьəлəлəр буенча телдəн һəм язма аңлатмалар тапшырырга;;
3) вазыйфаи затларның эшчəнлекне гамəлгə ашыру барышында кулланыла
торган территориягə, биналарга, корылмаларга, бүлмəлəргə, җиһазларга, транспорт
чараларына тоткарлыксыз керə алуын тəэмин итəргə.
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РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН ҮТƏҮ
НƏТИҖƏЛƏРЕН ТАСВИРЛАУ
1.12. Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру нəтиҗəлəре булып тора:
1) һəр тикшерү нəтиҗəлəре буенча:
ике нөсхəдə тикшерү объектын тикшерү акты (Россия Икътисадый үсеш
министрлыгының 141 номерлы боерыгы белəн расланган форма буенча);
тикшерүлəрне исəпкə алу журналында (булган очракта) үткəрелгəн күчмə
тикшерү турында язма (тикшерүлəрне исəпкə алу журналы формасы Россия
Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы боерыгы белəн расланган);
тикшерүлəрнең бердəм реестрына 294-ФЗ номерлы Федераль законның 13.3
статьясы һəм РФ Хөкүмəтенең 415 номерлы карары нигезендə кертелгəн тиешле
мəгълүмат;
ТР Министрлар Кабинетының № 593 карары нигезендə «Татарстан
Республикасы мөнəсəбəт белдерү актларының җыелма реестры» Татарстан
Республикасы Дəүлəт Мəгълүмат Системасына кертелгəн тиешле мəгълүмат;
2) хокук бозуларны ачыклаганда:
əлеге Регламентның 3 бүлегендəге 3.1 пунктында (алга таба - күрсəтмə)
каралган мəҗбүри талəплəрне бозуларны бетерү турында күрсəтмə (əлеге
Регламентка 1 нче кушымта нигезендə форма буенча).
Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру өчен министрлыкка
гражданнардан, шул исəптəн шəхси эшмəкəрлəрдəн, юридик затлардан, дəүлəт
хакимияте органнарыннан, җирле үзидарə органнарыннан, массакүлəм мəгълүмат
чараларыннан мөрəҗəгатьлəр һəм гаризалар керү нигез булса, төбəк дəүлəт
контролен гамəлгə ашыру нəтиҗəлəре буенча мөрəҗəгать итүчегə 59-ФЗ номерлы
Федераль законда билгелəнгəн тəртиптə җавап җибəрелə.
Министрлык компетенциясенə керми торган Россия Федерациясе законнары
талəплəрен контрольдə тоту объектлары ягыннан хокук бозулар ачыкланган
очракта, Министрлык, җинаять билгелəре буенча җинаять эшлəре кузгату
турындагы мəсьəлəлəрне хəл итү өчен, тиешле вəкалəтле органнарга материаллар
җибəрə.
2. РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН ҮТƏҮ
ТƏРТИБЕНƏ КАРАТА ТАЛƏПЛƏР
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН ТОРМЫШКА АШЫРУ ТУРЫНДА
МƏГЪЛҮМАТ БИРҮ ТƏРТИБЕ
2.1. Министрлыкның урнашу урыны: 420061, Татарстан Республикасы, Казан
ш., Николай Ершов ур., 31а.
2.2. Документлар, мөрəҗəгатьлəр җибəрү өчен почта адресы: 420061, Татарстан
Республикасы, Казан ш., Николай Ершов ур., 31а.
2.3. Министрлыкның эш графигы:
дүшəмбе – пəнҗешəмбе: 08.30 сəгатьтəн 17.30 сəгатькə кадəр.
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җомга: 08.30 сəгатьтəн 16.15 сəгатькə кадəр, тəнəфес - 12.00-12.45 сəгатьтə.
шимбə, якшəмбе: ял көннəре
2.4. Бүлек Телефоннары: (843) 291-90-91, 291-91-65, 291-90-90, 291-90-93.
Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру тəртибе турында мəгълүмат
Министрлыкның рəсми сайтында (http://mindortrans.tatarstan.ru/) урнаштырылган.
Министрлыкка электрон мөрəҗəгатьлəр җибəрү өчен электрон почта адресы:
mindortrans@tatar.ru
2.5. Кызыксынган затларга региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру
мəсьəлəлəре буенча мəгълүмат бирелə:
мəгълүмат урнаштыру юлы белəн Министрлыкның рəсми сайтында "Интернет"
мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə
(http://mindortrans.tatarstan.ru/) (алга таба - "Интернет" челтəре»);
электрон почта аша mindortrans@tatar.ru;
əлеге Регламентның 2.2 пунктында күрсəтелгəн реквизитлар буенча язма
рəвештə (почта аша мөрəҗəгать иткəндə);
Министрлык бинасында мəгълүмат стендында;
телефон аша яисə Министрлыкка шəхси мөрəҗəгать иткəндə телдəн.
2.6. Телдəн мөрəҗəгать итүгə җавап мөрəҗəгатьтəн соң кичекмəстəн бирелə.
Язмача мөрəҗəгатькə һəм (яки) электрон почта аша мөрəҗəгатькə җавап
министрлыкка мөрəҗəгать иткəн затның почта адресына яки электрон адресына,
календарь көннəрендə исəплəп, утыз көн эчендə җибəрелə, ул Министрлыкта əлеге
мөрəҗəгать теркəлгəннəн соң куелган сорауларга, башкаручының фамилиясенə,
инициалларына һəм телефон номерына җавап бирергə тиеш. Җавап Министр
(министр урынбасары) тарафыннан имзалана.
Шалтыратуны кабул иткəн министрлык хезмəткəренə куелган сорауларга
мөстəкыйль рəвештə җавап бирə алмаганда, телефон шалтырату башка хезмəткəргə
яисə мөрəҗəгать итүчегə кирəкле мəгълүматны алырга мөмкин булган телефон
номеры хəбəр ителергə тиеш (күчерелергə).
2.7. Министрлыкның рəсми сайтында, мəгълүмат стендында Министрлык
бинасында түбəндəге мəгълүмат урнаштырыла::
а) Министрлыкның урнашу урыны турында мəгълүмат, эш графигы, телефон
һəм факс номерлары, вазыйфаи затларның электрон почта адресы, региональ дəүлəт
контролен гамəлгə ашыру тəртибе турында мəгълүмат бирə ала торган вазыйфаи
затларның электрон почтасы адресы;
б) региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру тəртибенə кагылышлы юл
хəрəкəтен оештыру өлкəсендə Россия Федерациясе законнарының һəм Татарстан
Республикасы законнарының төп нигезлəмəлəре турында мəгълүмат;
в) əлеге Регламент;
г) контроль объектларын еллык тикшерү планнары;
д) региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру барышында гамəлгə ашырыла
торган (кабул ителгəн) гамəллəргə (гамəл кылмауга) һəм карарларга шикаять бирү
тəртибе;
е) региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашырганда гамəллəр эзлеклелеген
чагылдыра торган блок-схема (əлеге Регламентка 2 нче кушымта);
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мəҗбүри
талəплəрне
бозуларны
профилактикалау
максатларында
Министрлыкның рəсми сайтында да урнаштырыла:
ж) ел саен раслана торган хокук бозуларны профилактикалау программасы;
з) үтəлешен бəялəү региональ дəүлəт контроле предметы булган мəҗбүри
талəплəрне үз эченə алган норматив хокукый актлар яисə аларның аерым өлешлəре
исемлеге, шулай ук тиешле норматив хокукый актлар текстлары;
и) мəҗбүри талəплəрне үтəү мəсьəлəлəре буенча мəгълүмат, шул исəптəн
мəҗбүри талəплəрне үтəү буенча бастырып чыгарылган җитəкчелеклəр турында,
семинарлар һəм конференциялəр үткəрү, массакүлəм мəгълүмат чараларында аңлату
эшлəре турында белешмəлəр, башка ысуллар белəн урнаштырылган башка
мəгълүмат турында белешмəлəр. Мəҗбүри талəплəр үзгəргəн очракта гамəлдəге
актларга кертелгəн мəҗбүри талəплəрне, аларның үз көченə керү вакытларын һəм
тəртибен билгели торган яңа норматив хокукый актларның эчтəлеге турында
аңлатмалар, шулай ук мəҗбүри талəплəрне гамəлгə кертү һəм үтəүне тəэмин итүгə
юнəлдерелгəн кирəкле оештыру, техник чаралар уздыру турында тəкъдимнəр
урнаштырыла;
к) елга кимендə бер тапкыр башкарыла торган даими, региональ дəүлəт
контролен гамəлгə ашыру практикасын гомумилəштерү буенча, шул исəптəн,
мондый бозуларны булдырмау максатларында контроль объектлары тарафыннан
кабул ителергə тиешле чараларга карата мəҗбүри талəплəрне бозуларның иң еш
очрый торган очракларын күрсəтеп, белешмəлəр.
ЮРИДИК ЗАТЛАРДАН ҺƏМ ШƏХСИ ЭШМƏКƏРЛƏРДƏН КОНТРОЛЬ
БУЕНЧА ЧАРАЛАР ҮТКƏРГƏН ӨЧЕН ТҮЛƏҮ АЛЫНМАУ
2.8. Региональ дəүлəт контроле буенча чаралар үткəрүгə контроль
объектларыннан, шул исəптəн тикшерүлəр үткəрүгə җəлеп ителгəн очракта,
экспертлар һəм эксперт оешмалары хезмəтлəре өчен дə, түлəү алынмый.
РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН ҮТƏҮ СРОГЫ
2.9. Һəрбер тикшерүне үткəрү вакыты (документар (планлы яки планнан тыш),
шулай ук күчмə (планлы яки планнан тыш) 20 эш көненнəн дə артмаска тиеш.
2.10. Министрлык вазыйфаи затларының күчмə планлы тикшерүне үткəрə
торган тəкъдимнəре нигезендə катлаулы һəм (яки) озак вакытлы тикшеренүлəр,
сынаулар, махсус экспертизалар һəм тикшеренүлəр үткəрү зарурлыгы белəн бəйле
аерым очракларда күчмə планлы тикшерүне үткəрү срогы министр тарафыннан,
əмма егерме эш көненнəн дə артмаска мөмкин.
ПЛАНЛЫ ТИКШЕРҮЛƏР ҮТКƏРҮ НИГЕЗЛƏРЕ
2.11. Контроль объектларын планлы тикшерүлəр ел саен башкарма
хакимиятнең вəкалəтле органнарын тикшерү планы, җирле үзидарə органнарының
еллык тикшерү планы, юридик затларны тикшерүнең еллык планы (алга таба –
еллык тикшерүлəр планы) нигезендə үткəрелə.
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2.12. Башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнары эшчəнлеген планлы
тикшерүлəр Министрлык тарафыннан, Россия Федерациясе Генераль прокуратурасы
тарафыннан, РФ Хөкүмəтенең № 1106 карары белəн расланган Тəртип нигезендə,
Татарстан Республикасы Прокуратурасы тарафыннан формалаштырылган еллык
тикшерүлəрнең җыелма планы нигезендə, дəүлəт контроленең (күзəтчелекнең)
башка органнары белəн берлектə үткəрелə.
2.13. Җирле үзидарə вəкалəтле органнары эшчəнлеген планлы тикшерүлəр
Министрлык тарафыннан дəүлəт контроленең (күзəтчелегенең) башка органнары
белəн берлектə Россия Генераль прокуратурасының 222 номерлы боерыгы (алга таба
- җирле үзидарə вəкалəтле органнарын тикшерүнең еллык планы) белəн расланган
Тəртип нигезендə Татарстан Республикасы Прокуратурасы тарафыннан
оештырылган һəм килештерелгəн җирле үзидарə органнарына планлы тикшерүлəр
үткəрүнең еллык планы нигезендə үткəрелə.
2.14. Юридик затларны планлы тикшерүлəр юридик затларны тикшерү буенча
министр тарафыннан эшлəнелə һəм раслана торган еллык план нигезендə үткəрелə
(алга таба-юридик затларны тикшерүнең еллык планы).
2.15. Планлы тикшерүлəрне уздыруның еллык планына соңгы планлы
тикшерүне үткəргəннəн соң өч ел узгач кертү өчен нигез булып тора.
ПЛАННАН ТЫШ ТИКШЕРҮЛƏР ҮТКƏРҮ НИГЕЗЛƏРЕ
2.16. Планнан тыш тикшерү нəтиҗəлəре турында:
1) юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə Министрлык тарафыннан бирелгəн
законнарның мəҗбүри талəплəрен бозуларны бетерү турында күрсəтмəнең үтəлү
срогы тəмамлану;;
2) министрлыкка гражданнардан, шəхси эшмəкəрлəрдəн, юридик затлардан,
шулай ук дəүлəт хакимияте органнарыннан (вазыйфаи затлардан), җирле үзидарə
органнарыннан, массакүлəм мəгълүмат чараларыннан юл хəрəкəтен оештыру
өлкəсендəге законнарның мəҗбүри талəплəрен бозу фактлары турында гаризалар
керү (мондый хокук бозулар юл хəрəкəтен оештыру чараларының нəтиҗəлелеген
киметү өчен алшартлар тудырса);;
3) прокуратура органнарына кергəн материаллар һəм мөрəҗəгатьлəр буенча,
шулай ук Россия Федерациясе Президенты һəм Россия Федерациясе хөкүмəте
күрсəтмəлəре нигезендə, законнарның үтəлешенə күзəтчелек итү кысаларында
прокурор талəбе нигезендə чыгарылган планнан тыш тикшерү үткəрү турында
министр боерыгы.
2.17. Планнан тыш тикшерү үткəрү өчен контроль объектлары тарафыннан
ачыкланган мəҗбүри талəплəрне бозуларны бетерү турында күрсəтмəнең үтəлү
вакыты чыккан очракта, мондый тикшерү предметы Министрлык тарафыннан
бирелгəн күрсəтмəнең үтəлеше генə булырга мөмкин.
2.18. Министрлыкка мөрəҗəгать иткəн затны, шулай ук əлеге Регламентның
2.16 пунктының 2 пунктчасында күрсəтелгəн фактлар турында белешмəлəр
булмаган мөрəҗəгать һəм гаризаларны планнан тыш тикшерү өчен нигез була
алмый.
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Мөрəҗəгать итүче тарафыннан электрон документлар рəвешендə җибəрелгəн
мөрəҗəгатьлəр һəм гаризалар, мөрəҗəгать итүченең Бердəм идентификациялəү һəм
аутентификациялəү системасында мəҗбүри авторизациялəнүен күздə тоткан
мəгълүмати-комцкацион технологиялəр чараларын кулланып, мөрəҗəгать итүче
тарафыннан планнан тыш тикшерү уздыру өчен нигез була ала.
2.19. Əлеге Регламентның 2.16 пунктындагы 2 пунктчасында күрсəтелгəн
мөрəҗəгатьлəрне һəм гаризаларны, мəгълүматларны караганда, элек алынган
шундый мөрəҗəгатьлəрне һəм гаризаларны, мəгълүматларны карау нəтиҗəлəре,
шулай ук тиешле контроль объектларына карата элегрəк үткəрелгəн чараларның
нəтиҗəлəре исəпкə алынырга тиеш.
2.20. Мəҗбүри талəплəрне, əлеге Регламентның 2.16 пунктының 2
пунктчасында күрсəтелгəн фактлар турында тиешле мəгълүматларны бозуга юл
куйган зат турында дөрес мəгълүмат булмаса, министрлык бүлеге хезмəткəрлəре
тарафыннан алынган мəгълүматны алдан тикшерү үткəрелергə мөмкин. Килеп
ирешкəн мəгълүматны алдан тикшерү барышында гариза һəм мөрəҗəгать юллаган,
мəгълүмат биргəн затлардан өстəмə мəгълүмат һəм материаллар (шул исəптəн
телдəн) соратып алу буенча чаралар күрелə, Министрлык карамагында булган
юридик зат, шəхси эшмəкəр документларын карап тикшерү үткəрелə, кирəк
булганда юридик затлар, шəхси эшмəкəрлəр белəн үзара бəйлəнешсез һəм
күрсəтелгəн затларга мəгълүмат тапшыру һəм Министрлык талəплəрен үтəү буенча
бурычлар йөклəмичə тикшерү буенча чаралар үткəрелə. Алдан тикшерү
кысаларында юридик зат, шəхси эшмəкəрдəн килеп ирешкəн мəгълүматка карата
аңлатмалар соратып алынырга мөмкин, əмма мондый аңлатмалар һəм башка
документлар тапшыру мəҗбүри түгел»;
2.21. Мəҗбүри талəплəрне бозуга юл куйган затларны алдан тикшерү
нəтиҗəлəре буенча, əлеге Регламентның 2.16 пунктындагы 2 пунктчасында
күрсəтелгəн фактлар турында тиешле белешмəлəр алганда, Министрлык бүлеге
хезмəткəрлəре əлеге Регламентның 2.16 пунктындагы 2 пунктчасында күрсəтелгəн
нигезлəр буенча планнан тыш тикшерү билгелəү турында дəлиллəнгəн күрсəтмə
əзерли. Алдан тикшерү нəтиҗəлəре буенча контроль объектларын җаваплылыкка
тарту буенча чаралар күрелми.
2.22. Министр (министр урынбасары) карары буенча, планнан тыш тикшерү,
тиешле тикшерү башланганнан соң, оешма өчен сəбəп булган мөрəҗəгатьнең яки
гаризаның аноним булуы ачыкланса, яки мөрəҗəгатьтə яки гаризада булган дөрес
булмаган белешмəлəр билгелəнсə, туктатыла.
2.23. Министрлык гражданнан, шул исəптəн контроль объектларыннан, кергəн
гаризаларны, күрсəтелгəн затларның мөрəҗəгатьлəрен карап тикшерүгə бəйле
рəвештə Министрлык тарафыннан тотылган чыгымнарны түлəттерү турында
шикаять белəн судка мөрəҗəгать итəргə хокуклы, əгəр гаризаларда,
мөрəҗəгатьлəрдə белə торып ялган белешмəлəр күрсəтелгəн булса.
2.24. Контроль объектларын планнан тыш тикшерү əлеге Регламентның 2.16
пунктының 2 пунктчасында күрсəтелгəн нигез нигезендə, прокуратура органы белəн
килешенгəннəн соң башкарылырга мөмкин.
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Планнан тыш күчмə тикшерүне үткəрү прокуратурасы органы белəн килештерү
турында гаризаның типлаштырылган формасы Россия Икътисадый үсеш
министрлыгы боерыгы белəн расланды
№ 141.
ТУРЫДАН-ТУРЫ РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН
ГАМƏЛГƏ АШЫРУЧЫ ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАР
2.25. Төбəк дəүлəт контроле Министр (министр урынбасары) боерыгы белəн
вəкалəтле вазыйфаи затлар тарафыннан турыдан-туры гамəлгə ашырыла.
ТР Министрлар Кабинетының 246 нчы карары нигезендə, министрлыкның
төбəк дəүлəт контролен гамəлгə ашырырга вəкалəтле вазыйфаи затлары булып
торалар:
Татарстан Республикасы Транспорт һəм юллар хуҗалыгы министыры;
Татарстан Республикасы Транспорт һəм юллар хуҗалыгы министыры
урынбасары;
бүлек башлыгы, əйдəп баручы киңəшче, əйдəп баручы консультант.
ТИКШЕРҮ УЗДЫРГАНДА МИНИСТРЛЫКНЫҢ, АНЫҢ ВАЗЫЙФАИ
ЗАТЛАРЫНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
2.26. Министрлык, аның вазыйфаи затлары, функциялəрне, хезмəт бурычларын
тиешенчə үтəмəгəн, тикшерү үткəргəндə хокукка каршы гамəллəр (гамəл кылмау)
кылган очракта, Россия Федерациясе законнары нигезендə җаваплылык тота.
2.27. Россия Федерациясе законнарын һəм Татарстан Республикасы законнарын
бозуда гаеплелəргə карата күрелгəн чаралар турында мондый чаралар кабул ителгəн
көннəн ун көн эчендə Министрлык контроль объектларына язма рəвештə, хокуклары
һəм (яки) законлы мəнфəгатьлəре бозылган язма рəвештə хəбəр итəргə тиеш.
3. КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТЛАРЫНА КАРАТА МƏҖБҮРИ ТАЛƏПЛƏР
3.1. Контрольлек объектларына куела торган мəҗбүри талəплəр исемлеге,
мəҗбүри талəплəрне билгелəүче норматив хокукый актларны, тикшерү барышында
контроль объектлары тарафыннан тапшырыла торган документларны күрсəтеп, 1
нче таблицада китерелгəн.
1 нче таблица
Контроль объектларына куела торган мəҗбүри талəплəр исемлеге
Мəҗбүри талəплəрнең
формулировкасы

Мəҗбүри талəплəрне билгелəүче
норматив хокукый актлар

Тикшерү барышында
контроль объектлары
тарафыннан тапшырыла
торган документлар исемлеге
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Əлеге Регламентның 1.4 пунктында күрсəтелгəн контроль объектлары өчен
1. Төбəк əһəмиятендəге
автомобиль
юлларында,
җирле əһəмияттəге гомуми
файдаланудагы автомобиль
юлларында юл хəрəкəтенə
мониторинг
тəртибен
саклау

2. Юл хəрəкəтенең төп
параметрларын билгелəү
тəртибен үтəү

3. Төбəк əһəмиятендəге
автомобиль юлларында,
җирле əһəмияттəге гомуми
файдаланудагы автомобиль
юлларында юл хəрəкəтен
оештыруның техник
чараларын урнаштыруга,
алыштыруга,
демонтажлауга һəм карап
тотуга карата талəплəрне
үтəү

3 статьяның 3 пункты, 5 статьяның 1
пунктының 2 өлеше, 6 статьясындагы 1
өлешенең 2 пункты, 7 статьясындагы 1
өлешенең 1 пункты, 443-ФЗ номерлы
Федераль законның 10 статьясы;
№ 103-ТРЗ ТР Законының 4
статьясындагы 2 өлешенең 1 пункты, 5
статьясындагы 1 өлешенең 1 пункты;
РФ Хөкүмəтенең 1379 номерлы
карарының 3, 4, 9 пунктлары;
Россия Транспорт министрлыгы
боерыгының 9 пункты
№ 406;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы
номерлы карарының 12 пункты
59-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясының 3 пункты
РФ Хөкүмəтенең 1379 номерлы
карарының 2, 3, 6 пунктлары;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы
номерлы карарының 12 пункты
3 статьяның 10 пункты, 6 статьясындагы
1 өлешенең 3 пункты, 7 статьясындагы 1
өлешенең 3 пункты, 9 статьясындагы 1,
6 пунктлары, 443-ФЗ номерлы Федераль
законның 11 статьясындагы 7 пункты;
№ 103-ТРЗ ТР Законының 4
статьясындагы 2 өлешенең 2 пункты, 5
статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты;
"Юл хəрəкəтен оештыруның техник
чаралары. Юл светофорлары. Типы һəм
төп параметрлары. Гомуми техник
талəплəр. Сынаулар алымнары»;
"Юл хəрəкəтен оештыруның техник
чаралары. Юл билгелəре. Гомуми
техник талəплəр»;
"Юл хəрəкəтен оештыруның техник
чаралары. Юл билгелəре, тамгалар,
светофорлар, юл киртəлəре һəм юл
җибəрүче җайланмалар куллану
кагыйдəлəре»;
ГОСТ Р 52605-2006 «юл хəрəкəтен
оештыруның техник чаралары. Ясалма
тигезсезлеклəр. Гомуми техник
талəплəр. Куллану кагыйдəлəре»;
"Юл хəрəкəтен оештыруның техник
чаралары. Автомобильлəр өчен яннарын
тотып торучы юл киртəлəре. Гомуми
техник талəплəр»;

Гомуми файдаланудагы
автомобиль юллары исемлеге;
юл-транспорт һəлакəтлəрен
исəпкə алу;
юл-транспорт
һəлакəте
урынында юл шартларын
тикшерү акты;
юл хəрəкəтен оештыру һəм
куркынычсызлык
буенча
чаралар турында акт;
юл-транспорт
һəлакəтлəре
турында
мəгълүматларны
анализлау;
автомобиль юлларында һəм
урамнарда
юл-транспорт
һəлакəтлəре
турындагы
мəгълүматларны
анализлау
нəтиҗəлəре;
юл хəрəкəтенең төп
параметрлары турында хисап
белешмəлəре:
-автомобиль юлы паспорты;
- хəрəкəтне исəпкə алу
пунктларының формулярлары
(булганда);
- Турыдан-туры хəрəкəтне
исəпкə алу картасы;
- хəрəкəтне исəпкə алу
журналлары;
- хəрəкəтнең күлəме һəм
составы турында
мəгълүматлар бер ел эчендə;
- хəрəкəтне исəпкə алу буенча
инструкция;
- Автомобиль юлы буенча
еллык интенсивлык хəрəкəте
графигы;
- хəрəкəтнең интенсивлыгын
һəм составын исəпкə алу
мəгълүматлары (шул исəптəн
автоматлаштырылган
хəрəкəтне исəпкə алу
пунктларыннан));
юл хəрəкəтен оештыруның
комплекслы схемалары (алга
таба - ЮХОКС), аларны
эшлəү һəм гамəлгə ашыру
документларын да кертеп;
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4. Федераль законның 11
статьясында билгелəнгəн
талəплəр нигезендə юл
хəрəкəтен
оештыруның
нəтиҗəлелеген тəэмин итү
талəплəрен үтəү
№ 443-ФЗ

5. Гомуми файдаланудагы
парковка талəплəрен үтəү,
шул исəптəн

5.1. Төбəк əһəмиятендəге
автомобиль
юлларында,
җирле əһəмияттəге гомуми
файдаланудагы автомобиль
юлларында
урнашкан
гомуми
файдаланудагы
парковка реестрын алып
бару

6.
Түлəүле
талəплəрен үтəү

парковка

ГОСТ Р 50970-2011 «юл хəрəкəтен
оештыруның техник чаралары. Сигнал
юл баганалары. Гомуми техник
талəплəр. Куллану кагыйдəлəре»;
ГОСТ Р 50971-2011 «юл хəрəкəтен
оештыруның техник чаралары. Ут
кайтаручылар юллар. Гомуми техник
талəплəр. Куллану кагыйдəлəре»;
"Юл хəрəкəтен оештыруның техник
чаралары. Юл тамгасы. Классификация.
Техник талəплəр»;
ГОСТ 32758-2014 «гомуми
файдаланудагы автомобиль юллары. Юл
хəрəкəтен оештыруның вакытлыча
техник чаралары. Техник талəплəр һəм
куллану кагыйдəлəре»
443-ФЗ номерлы Федераль законның 11
статьясындагы 3 өлеше;
Федераль законның 11 статьясы
№ 443-ФЗ;
ТР Законының 6 статьясы № 103-ТРЗ;
Россия Транспорт министрлыгының №
406 боерыгының 2 һəм 3 бүлеге;
Россия Транспорт министрлыгының 480
номерлы боерыгы;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы
номерлы карарының 12 пункты
443-ФЗ номерлы Федераль законның 12
статьясындагы 14 өлеше, 12 статьясы;
ТР Законының 7, 8 статьялары № 103ТРЗ;
Федераль законның 15 статьясындагы 8
өлеше
№ 181-ФЗ;
ТР МК карарларының 2 нче һəм 3 нче
кисəк
№ 928;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы
номерлы карарының 12 пункты
443-ФЗ номерлы Федераль законның 12
статьясындагы 1 өлешенең 4 пункты, 7
статьясындагы 1 өлешенең 2 пункты, 7,
8 өлешенең 4 пункты;
№ 103-ТРЗ ТР Законының 4
статьясындагы 2 өлешенең 3 һəм 4
пунктлары, 5 статьясындагы 1 өлешенең
2 пункты; 181-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясындагы 8 өлеше;
Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 432 номерлы карары
Федераль законның 12, 13 статьялары
№ 443-ФЗ;

юл хəрəкəтен оештыру
проектлары (алга таба ЮХОП), аларны эшлəү һəм
гамəлгə ашыру
документларын да кертеп;
юл хəрəкəте мониторингын
гамəлгə ашыру буенча
Конкурс документлары

Парковкалар реестры, шул
исəптəн түлəүле нигездə, ул
түбəндəге мəгълүматларны үз
эченə ала:
- парковканың реестр номеры;
- парковка урыны (адресы) ;
- парковка характеристикасы;
- транспорт чарасын машина
кую шартлары;
- парковка хуҗасы турында
мəгълүмат;
- парковка урнаштыру;
- парковканы билгелəү,
парковканың гомуми
мəйданы;
парковкаларны, шул исəптəн
түлəүле нигездə булдыру,
куллану турында карар;
парковкадан файдаланган
өчен түлəү күлəмен билгелəү
һəм мондый куллануны
туктату турында карар
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7. Юл хəрəкəтен оештыруга
бəйле
һөнəрлəр
һəм
вазыйфалар исемлеген һəм
аларга
карата
квалификация талəплəрен
үтəү

ТР Законының 7, 8, 9 статьялары № 103ТРЗ;
181-ФЗ номерлы Федераль законның 15
статьясындагы 8 өлеше;
ТР МК карарларының 2 нче һəм 3 нче
кисəк
№ 928;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы
номерлы карарының 12 пункты
5 статьяның 1 пунктының 10 өлеше, 8
статьясындагы 2 өлеше, федераль закон
№ 443-ФЗ;
Россия Транспорт министрлыгының 487
номерлы боерыгы;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы
номерлы карарының 12 пункты

8. Юл хəрəкəтен оештыру 443-ФЗ номерлы Федераль законның 5
документларына
карата статьясындагы 1 пунктының 10 өлеше,
талəплəрне үтəү
16 статьясындагы 6 өлеше, 16 -18
статьясы;
Россия Транспорт министрлыгының №
406 боерыгының 2 һəм 3 бүлеге;
Россия Транспорт министрлыгының 480
номерлы боерыгы;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы
номерлы карарының 12 пункты

9. Капиталь төзелеш
объектларын
урнаштырганда юл
хəрəкəтен оештыруга
карата талəплəрне үтəү

443-ФЗ номерлы Федераль законның 14
статьясы, 11 статьясындагы 4, 5
өлешлəре, 14 статьясы;
Россия Транспорт министрлыгының 480
номерлы боерыгы;
ТР Министрлар Кабинетының 416-нчы

Расланган Юл хəрəкəтен
оештыруга бəйле һөнəрлəр
һəм вазыйфалар исемлеге;
юл хəрəкəтен оештыруга
бəйле һөнəрлəргə һəм
вазыйфаларга квалификация
талəплəрен раслаучы
документлар;
Документлар юл хəрəкəтен
оештыру, юл хəрəкəтен
оештыру һəм мониторинглау,
юл хəрəкəтен оештыруның
техник чараларын куллану, юл
хəрəкəтен оештыру өлкəсен
контрольдə тоту буенча
җаваплы затларны - юл
хəрəкəтен булдыру,
модельлəштерү, ЮХОКС
эшлəү буенча белгечлəр
билгелəү турында
Россия Транспорт
министрлыгының 43 номерлы
боерыгы талəплəре нигезендə
башкарылган ЮХОКС,
аларны эшлəү һəм гамəлгə
ашыру документларын да
кертеп;
Россия Транспорт
министрлыгының 43 нче
боерыгы талəплəре нигезендə
башкарылган ЮХОП, аларны
эшлəү һəм гамəлгə ашыру
буенча документларны да
кертеп
ЮХОП, аларны эшлəү һəм
тормышка ашыру буенча
документларны да кертеп;
юл сервисы объектын төбəк
əһəмиятендəге автомобиль
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номерлы карарының 12 пункты

юлына тоташтыру турында
шартнамə;
объектны кабул итү
комиссиясе тарафыннан кабул
итү акты;
объектны файдалануга
тапшыру өчен рөхсəт

3.2. Контроль объектлары тарафыннан мəҗбүри талəплəрне бозуларны кисəтү,
мəҗбүри талəплəрнең сəбəплəрен, факторларын һəм шартларын бозуга китерə
торган шартларны бетерү максатыннан чыгып, Министрлык ел саен раслана торган
хокук бозуларны профилактикалау программасы нигезендə мəҗбүри талəплəрне
бозуларны профилактикалау буенча чараларны гамəлгə ашыра.
3.3. Мəҗбүри талəплəрне бозуларны профилактикалау максатларында
Министрлык 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.2 статьясындагы 5-7
өлешлəрендə билгелəнгəн тəртиптə мəҗбүри талəплəрне бозарга ярамау турында
кисəтү бирə һəм контроль объектына мəҗбүри талəплəрнең үтəлешен тəэмин итү
буенча чаралар күрергə һəм бу хакта Министрлыкка бу хакта кисəтүдə билгелəнгəн
вакытка хəбəр итəргə тəкъдим итə.
3.4. Мəҗбүри талəплəрне бозарга ярамау турында кисəтү төзү һəм юллау,
контроль объектына мондый кисəтүгə каршы килү һəм аларны Министрлык
тарафыннан карау өчен бирү, Министрлык объектына мондый кисəтүнең үтəлеше
турында хəбəр итү РФ Хөкүмəтенең № 166 карары белəн расланган Кагыйдəлəр
нигезендə гамəлгə ашырыла.
4. ТИКШЕРҮ БАРЫШЫНДА КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТЛАРЫ ТАРАФЫННАН
ТАПШЫРЫЛА ТОРГАН ДОКУМЕНТЛАР
Тикшерү уздыру максатларына һəм бурычларына ирешү өчен контроль
объектлары тарафыннан тапшырыла торган документлар, шулай ук мондый
документларның формаларын раслый торган норматив хокукый актлар 2 нче
таблицада китерелгəн.
2 нче таблица
Контроль объектлары тарафыннан тикшерү үткəрү максатларына һəм бурычларына
ирешү өчен тапшырыла торган документлар исемлеге
Тикшерү уздыру максатларына һəм бурычларына
ирешү өчен тапшырыла торган Документ
1. Юридик затның оештыру документлары
2. Юридик зат мəнфəгатьлəрен яклаучы затның
вəкалəтлəрен раслый торган документлар
3. Хезмəт шартнамəлəре, хезмəткəрлəргə
боерыклар, шулай ук эшчəнлекне гамəлгə ашыру
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Тикшерү уздыру максатларына һəм бурычларына
ирешү өчен тапшырыла торган Документ
өчен хезмəткəрлəрнең кирəкле квалификациясен
раслый торган документлар (дипломнар,
аттестатлар, таныклыклар һ. б.)
4. Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары
исемлеге
5. Юл-транспорт һəлакəтлəрен исəпкə алу
6. Юл-транспорт һəлакəте урынында юл шартларын
тикшерү акты
7. Юл хəрəкəтен оештыру һəм куркынычсызлык
буенча чаралар турында Акт
8. Юл-транспорт һəлакəтлəре турында
мəгълүматларны анализлау
9. Автомобиль юлларында һəм урамнарда юлтранспорт һəлакəтлəре турындагы мəгълүматларны
анализлау нəтиҗəлəре
10. Автомобиль юлы паспорты
11. Хəрəкəтне исəпкə алу пунктларының
формулярлары (булганда)
12. Турыдан-туры хəрəкəтне исəпкə алу картасы
13. Исəпкə алу журналлары хəрəкəте
14. Ел эчендə хəрəкəтнең күлəме һəм составы
турында мəгълүмат
15. Хəрəкəтне исəпкə алу буенча инструкция
16. Автомобиль юлы буенча еллык интенсивлык
графигы
17. Хəрəкəтнең интенсивлыгын һəм составын исəпкə
алу мəгълүматлары (шул исəптəн
автоматлаштырылган хəрəкəтне исəпкə алу
пунктларыннан))
18. ЮХОКС
19. ЮХОП
20. Юл хəрəкəте мониторингын гамəлгə ашыру
буенча Конкурс документлары
21. Расланган Юл хəрəкəтен оештыруга бəйле
һөнəрлəр һəм вазыйфалар исемлеге
22. Җаваплы затларны билгелəү турында
документлар
23. Машина кую урыннары реестры, шул исəптəн
түлəүле нигездə
24. Парковкаларны, шул исəптəн түлəүле нигездə
булдыру, куллану турында карар
25. Парковкадан файдаланган өчен түлəү күлəмен
билгелəү һəм мондый куллануны туктату турында
карар
26. Юл сервисы объектын төбəк əһəмиятендəге
автомобиль юлына тоташтыру турында шартнамə
27. Объектны кабул итү комиссиясе тарафыннан
кабул итү акты
28. Объектны файдалануга тапшыру өчен рөхсəт

Документ формасын билгелəүче норматив
хокукый акт

ОДМ на кушымта 218.6.015-2015
Кушымта А ОДМ 218.6.015-2015
B ОДМ кушымта 218.6.015-2015
ОДМ кушымта 218.6.015-2015
ГДМ кушымтасы 218.6.015-2015
ГМ кушымта 218.6.015-2015
23 нче кушымта 1-83
А ОДМ кушымтасы 218.2.032-2013
Кушымта 2 ВСН 45-68
Кушымта 1 ВСН 45-68
Кушымта 3 ВСН 45-68
Кушымта 4 ВСН 45-68
ГДМ кушымтасы 218.2.032-2013
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Тикшерү уздыру максатларына һəм бурычларына
ирешү өчен тапшырыла торган Документ
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хокукый акт
елның 19 февралендəге боерыгына 2 нче
кушымта
№ 117

5. АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАЛАРНЫҢ (ГАМƏЛЛƏРНЕҢ) СОСТАВЫ,
ЭЗЛЕКЛЕЛЕГЕ ҺƏМ БАШКАРУ СРОКЛАРЫ, АЛАРНЫ ҮТƏҮ ТƏРТИБЕНƏ
КАРАТА ТАЛƏПЛƏР, ШУЛ ИСƏПТƏН АДМИНИСТРАТИВ
ПРОЦЕДУРАЛАРНЫ (ГАМƏЛЛƏРНЕ) ЭЛЕКТРОН ФОРМАДА БАШКАРУ
ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ
АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАЛАРНЫҢ СОСТАВЫ
5.1. Региональ дəүлəт контроле планлы (документар һəм күчмə) һəм планнан
тыш (документар һəм күчмə) тикшерүлəр үткəрү, ачыкланган бозуларның
нəтиҗəлəрен кисəтү һəм (яки) бетерү буенча Россия Федерациясе законнарында
əлеге бүлектə билгелəнгəн вакыт һəм тəртип нигезендə каралган чаралар күрү,
мəҗбүри талəплəрне бозуларны профилактикалау максатларында чаралар оештыру
һəм үткəрү, шул исəптəн мəҗбүри талəплəрне үтəү мəсьəлəлəре буенча контроль
объектларын мəгълүмат бирү, мəҗбүри талəплəрне бозуга юл куймау турында
кисəтүлəр бирү (əлеге Регламентның 3.2 – 3.4 пунктлары), Министрлык тарафыннан
ел саен раслана торган
5.2. Əлеге Регламент түбəндəге административ процедураларны үтəүне күздə
тота:
1) планлы тикшерүлəр үткəрүне планлаштыру;
2) тикшерү объектын планлы документар тикшерүне үткəрү;
3) тикшерү объектын комплекслы тикшерү үткəрү;
4) тикшерү объектын планнан тыш тикшерү үткəрү;
5) тикшерү объектын планнан тыш күчмə тикшерүне үткəрү;
6) мəҗбүри талəплəрнең ачыкланган бозулар нəтиҗəлəрен кисəтү һəм (яки)
бетерү буенча чаралар күрү.
5.3. Төбəк дəүлəт контролен оештыру һəм гамəлгə ашыру Блок-схемасы əлеге
Регламентка карата 2 нче кушымтада китерелгəн.
5.4. Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыруны туктатып тору Россия
Федерациясе законнарында каралган очракларда рөхсəт ителə.
«ПЛАНЛЫ ТИКШЕРҮЛƏР ҮТКƏРҮНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ»
АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.5. Тикшерү объектын еллык планга кертү өчен əлеге Регламентның 2.15
пунктында күрсəтелгəн очраклар нигез булып тора.
5.6. Еллык тикшерүлəр планы бүлек тарафыннан эшлəнə.
Башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнарын тикшерүнең еллык планы
проектларын əзерлəү тəртибе һəм сроклары, җирле үзидарə вəкалəтле органнарын
тикшерүнең еллык планы, юридик затларны тикшерүнең еллык планы, аларның
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типовой формалары, шулай ук аларны прокуратура органнарына тапшыру тəртибе
һəм сроклары Россия Генераль прокуратурасының 222 номерлы боерыгы белəн
расланган тəртиптə РФ Хөкүмəтенең 489 номерлы карары белəн расланган
Кагыйдəлəр белəн билгелəнгəн.
5.7. Бүлек башлыгы еллык тикшерүлəр планын əзерлəү өчен җаваплы
башкаручыны (җаваплы башкаручыны) билгели (алга таба - еллык тикшерүлəр
планнарын əзерлəү буенча җаваплы башкаручы).
Үтəү вакыты: планлы тикшерүлəр уздыру елына кадəрге елның 1 июленə кадəр
дəвам итə.
Нəтиҗə: еллык тикшерүлəр планнарын əзерлəү буенча җаваплы башкаручы
билгелəнгəн.
5.8. Еллык тикшерүлəр планнарын əзерлəү буенча җаваплы башкаручы:
1) билгелəнгəн форма буенча еллык тикшерү планнары проектларын төзи;
2) аларны Министр (министр урынбасары) белəн килештерə);
үтəү вакыты: планлы тикшерүлəр уздыру елына кадəрге елның 20 августына
кадəр;
3) билгелəнгəн сроклар һəм тəртип нигезендə прокуратура органнарына еллык
план проектларын җибəрə.
Тикшерүлəрнең еллык планнарын формалаштырганда җаваплы башкаручы,
кирəк булганда, еллык тикшерүлəрнең планнарын əзерлəү буенча, аларны төзү өчен
кирəкле документларны һəм (яки) мəгълүматны (əлеге Регламентка карата № 3
кушымта) соратып ала һəм билгелəнгəн тəртиптə ала.
Үтəү вакыты: план буенча тикшерүлəр үткəрү елына кадəрге елның 1
сентябренə кадəр дəвам итə.
Нəтиҗə: прокуратура органнарына юнəлдерелгəн еллык план проектлары.
5.9. Башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнарын, җирле үзидарə органнарын
тикшерүнең еллык планнары проектлары, министрга уртак планлы тикшерүлəр
үткəрү турында тəкъдимнəр кертеп, аларга контроль объектларын кертү
законлылыгы предметына Татарстан Республикасы Прокуратурасы тарафыннан
карала.
Татарстан Республикасы Прокуратурасы дəүлəт контроле (күзəтчелеге)
органнары тарафыннан тəкъдим ителгəн тикшерүлəр планы проектлары нигезендə
ел саен үткəрелə торган тикшерүлəр уздыру елына кадəрге елның 1 октябреннəн дə
соңга калмыйча Татарстан Республикасы буенча еллык тикшерүлəр планын төзи.
Юридик затларны тикшерүнең еллык планнары прокуратура органнары
тарафыннан аларда юридик затларны билгелəнгəн тəртиптə һəм план буенча
тикшерүлəрне уздырган елның 1 октябренə кадəр Законлылык предметына
кертелгəн очракта карала, министрга ачыкланган кисəтүлəрне бетерү һəм аерым
юридик затларга карата уртак планлы тикшерүлəр үткəрү турында тəкъдимнəр
кертелə.
Тикшерүлəрнең еллык планнарын əзерлəү буенча җаваплы башкаручы
прокуратура органнарының юридик затларны тикшерү планына карата
тəкъдимнəрен карауны оештыра һəм аларны карау нəтиҗəлəре буенча прокуратура
органнарына юридик затларны тикшерү планы министр тарафыннан расланган
планлы тикшерүлəр уздырылган елның 1 ноябренə кадəр җибəрə.

27
5.10. Ел саен үткəрелə торган Тикшерүлəрнең планнарын əзерлəү буенча
җаваплы башкаручы Министрлыкның рəсми сайтында Ел саен расланган
тикшерүлəр планнарын урнаштыруны оештыра.
Үтəү вакыты: Татарстан Республикасы Прокуратурасы сайтында планлы
тикшерүлəр үткəрүнең тиешле расланган бердəм еллык планын урнаштырганнан
соң 5 эш көненнəн дə соңга калмыйча.
Нəтиҗə: Министрлыкның рəсми сайтында (http://mindortrans.tatarstan.ru/)
урнаштырылган еллык тикшерүлəр планы.
5.11. Тикшерүлəрнең еллык планнарына үзгəрешлəр кертү билгелəнгəн
очракларда һəм тəртиптə рөхсəт ителə. Тикшерүлəрнең еллык планнарына кертелгəн
үзгəрешлəр турында белешмəлəр Министрлыкның рəсми сайтында урнаштырыла.
5.12. Административ процедураның нəтиҗəсе «планлы тикшерүлəр үткəрүне
планлаштыру»:
1) расланган еллык тикшерү планнары;
2) тикшерүлəрнең бердəм реестрына, «Татарстан Республикасының мөнəсəбəт
белдерү актларының җыелма реестры " Татарстан Республикасы Дəүлəт Мəгълүмат
Системасына кертелгəн Административ процедура нəтиҗəлəре турында
белешмəлəр.
«КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТЫНА ПЛАНЛЫ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ ҮТКƏРҮ»
АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.13. Еллык тикшерүлəр планнарына ярашлы рəвештə контроль объектын
планлы документар тикшерүне гамəлгə ашыру сроклары җитүе административ
процедураны башлау өчен нигез булып тора.
5.14. Административ процедура түбəндəге административ гамəллəр тəртибе
нигезендə гамəлгə ашырыла:
тикшерү үткəрү өчен җаваплы вазыйфаи затларны билгелəү;
тикшерү үткəрү турында боерыкны рəсмилəштерү;
тикшерү үткəрү турында контроль объектына хəбəрнамə;
тикшерү үткəрү;
тикшерү нəтиҗəлəре буенча тикшерү актын һəм башка документларны əзерлəү;
тикшерү акты белəн тикшерү объектын танышу, тикшерү актын тикшереп тору
объектына тапшыру.
5.15. Планлы документар тикшерү Министрлыкның урнашу урыны буенча
үткəрелə.
5.16. Ел саен үткəрелə торган тикшерүлəр планы нигезендə бүлек башлыгы
контрольлек объектын тикшерү өчен бүлекнең вазыйфаи затлары арасыннан (алга
таба – җаваплы башкаручы) җаваплы башкаручыларны билгели.
Үтəү вакыты: тикшерү үткəрелə башлаганчы биш эш көненнəн дə соңга
калмыйча йə еллык план төзелгəннəн соң.
Нəтиҗə: тикшерү объектын тикшерү өчен билгелəнгəн җаваплы башкаручылар.
5.17. Җаваплы башкаручы:
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контроль объектын планлы документар тикшерүне үткəрү турында боерык
проектын əзерли (Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы боерыгы
белəн расланган форма буенча);
министрга (министр урынбасарына) кул кую өчен боерык проектын җибəрə.
Үтəү вакыты: контроль объектына планлы документар тикшерү үткəрелə
башлаганга кадəр дүрт эш көненнəн дə соңга калмыйча.
Нəтиҗə: Министр (министр урынбасары) кул куйган планлы документар
тикшерү үткəрү турында боерык.
5.18. Планлы тикшерү үткəрү турында контроль объекты җаваплы башкаручы
тарафыннан, министр боерыгының (министр урынбасары) күчермəлəрен юллау юлы
белəн, планлы тикшерүне үткəрү турында, көчəйтелгəн квалификацияле электрон
имза белəн имзаланган һəм контроль объектының электрон почтасы адресы буенча
җибəрелгəн, əгəр мондый адрес юридик затларның бердəм дəүлəт реестрында булса,
яисə элек министрлыкка контроль объекты яки мөмкин булган башка ысул белəн
заказлы почта аша җибəрү турында хəбəрнамə һəм (яки) электрон документ аша
җибəрелə.
Планлы тикшерүне үткəрү турындагы боерыкның күчермəсен тикшерү объекты
адресына җибəрү Министрлыкта эш башкару Кагыйдəлəре нигезендə билгелəнгəн
тəртиптə теркəлə.
Үтəү вакыты: планлы тикшерү үткəрелə башлаганчы өч эш көненнəн дə соңга
калмыйча.
Нəтиҗə: тикшерү объекты тарафыннан алынган хəбəрнамə.
5.19. Планлы документар тикшерү барышында җаваплы башкаручы
тарафыннан, беренче чиратта, министрлык карамагындагы контроль объектының
билгелəнгəн тəртиптə тапшырылган документлары, алдагы тикшерү актлары,
административ хокук бозулар турындагы эшлəрне карау материаллары һəм
региональ дəүлəт контроле объектына карата башкарылган контроль нəтиҗəлəре
турында башка документлар карала.
Министрлык карамагындагы документлардагы мəгълүматларның дөреслеге
нигезле шик тудырса яки бу мəгълүматлар контроль объекты тарафыннан мəҗбүри
талəплəрнең үтəлешен бəялəргə мөмкинлек бирмəсə, җаваплы башкаручы:
мəгълүматларны бəялəү нəтиҗəлəре һəм ун эш көне эчендə кирəкле
аңлатмаларны, яисə карау өчен кирəкле башка документларны тапшыру талəбе
белəн контроль объекты адресына хат (мотивациялəнгəн запрос) əзерли;
министрга (министр урынбасарына) кул кую өчен хат (мотивациялəнгəн
запрос) җибəрə);
кул куйганнан соң, теркəү һəм контроль объекты адресына заказлы почта аша
тапшыру турында уведомление белəн яки башка мөмкин булган ысул белəн
(факсимиль элемтə, электрон почта аша, алу турында тамга белəн) документлар
əйлəнеше бүлегенə планлы документар тикшерү уздыру турында Министр (министр
урынбасары) боерыгы күчермəсе белəн хат (мотивациялəнгəн запрос) җибəрə.
Əгəр Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса,
министрлыкка тапшырыла торган документларның күчермəлəрен нотариаль
таныклыкны талəп итəргə рөхсəт ителми.
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Документар тикшерү барышында контроль объекты биргəн документларда
хаталар һəм (яки) каршылыклар ачыкланган яки əлеге документлардагы
мəгълүматларның Министрлыкта булган документлардагы һəм (яки) региональ
дəүлəт контролен гамəлгə ашыру барышында алынган белешмəлəргə туры килмəве
ачыкланган очракта, бу хакта мəгълүмат ун эш көне эчендə кирəкле аңлатмаларны
язма рəвештə тапшыру талəбе белəн контроль объектына җибəрелə.
Документар тикшерү уздырганда министрлык контроль объектларыннан
документар тикшерү предметына кагылмаган белешмəлəр һəм документлар, шулай
ук Министрлык тарафыннан дəүлəт контроленең (күзəтчелегенең) башка
органнарыннан, муниципаль контроль органнарыннан алынырга мөмкин булган
белешмəлəр һəм документлар талəп итəргə хокуклы түгел.
Үтəү вакыты: тикшерү башланганнан бирле биш эш көне дəвамында.
Нəтиҗə: кирəкле документларны (җибəрелгəн) контроль объекты адресына
тапшыру талəбе белəн хат (нигезле запрос).
5.20. Җирле үзидарəнең вəкалəтле органнарыннан мəгълүмат соратып алу,
аларның вəкалəтлəрен исəпкə алып, җирле үзидарə органы җитəкчесенə яисə җирле
үзидарəнең вазыйфаи затына җибəрелə. Гарызнамəне турыдан-туры карау
гарызнамəдə булган мəсьəлəлəр компетенциясенə керə торган җирле үзидарə органы
җитəкчесе тарафыннан гамəлгə ашырыла.
Җирле үзидарə органнары һəм җирле үзидарə вазыйфаи затлары тарафыннан
мəгълүмат бирү өчен Министрлык тарафыннан билгелəнə торган срок 10 эш
көненнəн дə ким түгел.
Мəгълүмат бирү вакытын кыскарту гадəттəн тыш хəллəр килеп чыгуга,
гражданнар тормышына һəм сəламəтлегенə куркыныч тудыручы Россия
Федерациясе законнарын бозу фактларын, шулай ук гражданнарның хокукларын
массакүлəм бозу очракларын ачыклау очракларында рөхсəт ителə.
Җирле үзидарə органнары һəм җирле үзидарəнең вазыйфаи затлары, элек бу
мəгълүмат массакүлəм мəгълүмат чараларында тəкъдим ителгəн яисə рəсми рəвештə
басылып чыккан булса яки «Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə
җирле үзидарə органының рəсми сайтында урнаштырылса, министрлык запросы
буенча мəгълүмат бирмəскə хокуклы. Шул ук вакытта җирле үзидарə органы, җирле
үзидарəнең вазыйфаи заты запроска җавап итеп тиешле мəгълүматны рəсми
бастырып чыгару яисə урнаштыру чыганагын хəбəр итəлəр.
5.21. Запроста күрсəтелгəн документлар мөһер (ул булган очракта) һəм
тиешенчə контроль объектының җитəкчесе, башка вазыйфаи заты имзасы белəн
таныкланган күчермəлəр рəвешендə тапшырыла. Контроль объекты запроста
күрсəтелгəн документларны көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн
имзаланган электрон документлар рəвешендə тапшырырга хокуклы.
Министрлыкка тапшырылган документларда ачыкланган хаталар һəм (яки)
каршылыкларга карата аңлатмаларны яки белешмəлəр Министрлык тарафыннан
бирелгəн һəм булган документларда туры килмəвенə карата аңлатмаларны бирə
торган контроль объекты министрлыкка элек тапшырылган документларның
дөреслеген раслаучы өстəмə документлар тапшырырга хокуклы.
5.22. Җаваплы башкаручы тапшырылган документларны һəм (яки)
аңлатмаларны карый. Тапшырылган аңлатмаларны һəм (яки) документларны карап
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тикшергəннəн соң яисə аңлатмалар булмаса, əлеге Регламентның 3 бүлегендə
күрсəтелгəн мəҗбүри талəплəрне бозу билгелəре билгелəнгəн булса, җаваплы
башкаручы Министр (министр урынбасары) исеменə хезмəт язмасын əзерлəү юлы
белəн күчмə тикшерү үткəрүне башлап җибəрə, анда ачыкланган мəҗбүри
талəплəрне бозу очракларын билгели һəм күчмə тикшерүне үткəрү кирəклеген
нигезли. Бу очракта документар тикшерү нəтиҗəсе урынга чыгып тикшерү һəм
административ процедураны башкару өчен нигез булып торачак. Министр (министр
урынбасары) хезмəт язмасы нигезендə күчмə тикшерү үткəрү (үткəрмəү) турында
Карар кабул итə. Күчмə тикшерү уздырганда, документар тикшерү барышында алар
тарафыннан тапшырылган документларны һəм (яки) мəгълүматны тикшереп тору
объектыннан талəп итү тыела.
Үтəү вакыты: аңлатмалар һəм (яки) документлар алганнан соң өч эш көне
эчендə.
Нəтиҗə: тикшерү объекты тарафыннан тапшырылган аңлатмалар һəм (яки)
документлар; кирəк булганда, хезмəт язуы.
Күчмə тикшерү (аны үткəрү турында карар кабул иткəндə) əлеге Регламентның
«Контроль объектын планлы урынга чыгып тикшерү үткəрү» административ
процедурасы нигезендə башкарыла.
5.23. Җаваплы башкаручы контроль объектыннан тикшерүне үткəрү өчен
кирəкле документларны һəм (яки) тикшерүне үткəрү датасыннан соң мəгълүматны
соратып алырга, шулай ук ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында
кирəкле документларны һəм (яки) мəгълүматны соратып алырга хокуклы.
Тикшерүлəрне оештырганда һəм үткəргəндə җаваплы эш башкаручы РФ
Хөкүмəтенең № 724-р күрсəтмəсе нигезендə төзелгəн, башка дəүлəт органнарыннан,
җирле үзидарə органнарыннан яисə дəүлəт органнарына яисə җирле үзидарə
органнарына буйсынган, алар карамагында əлеге документлар һəм (яки) мəгълүмат
булган оешмалардан, РФ Хөкүмəтенең № 323 карары белəн билгелəнгəн вакыт һəм
тəртиптə ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында, əлеге Регламентның
3 нче кушымтасында китерелгəн документларны һəм (яки) мəгълүматны соратып
ала һəм түлəүсез ала.
Җаваплы башкаручы җитəкчене, контроль объектының башка вазыйфаи затын
яисə вəкалəтле вəкилен ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында
алынган документлар һəм (яки) мəгълүмат белəн таныштыра.
5.24. Контроль объекты документларындагы белешмəлəрне бəялəү нигезендə
җаваплы башкаручы ике нөсхəдə тикшерү акты төзи (Россия Икътисадый үсеш
министрлыгының 141 номерлы боерыгы белəн расланган форма буенча).
Мəҗбүри талəплəрне бозуларны тикшереп тору буенча чара нəтиҗəсендə
ачыкланган очракта, җаваплы башкаручы түбəндəге гамəллəрне башкара:
тикшерү актында ачыкланган барлык хокук бозу очракларын терки;
мəҗбүри талəплəрне бозуларны бетерү турында күрсəтмəне үтəү өчен мəҗбүри
күрсəтмə бирə (күрсəтмəнең типлаштырылган формасы əлеге Регламентка карата №
1 кушымтада китерелгəн), аларны тикшерү актына кушымта булып торган бетерү
срокларын күрсəтеп һəм күрсəтелгəн күрсəтмəлəрнең билгелəнгəн вакытта үтəлешен
тикшереп тора.
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Актка кул куйганнан һəм тапшырылганнан соң күрсəтмəне əзерлəү,
рəсмилəштерү яки тапшыру тикшерү рөхсəт ителми.
Үтəү вакыты:
тикшерү актын (шул исəптəн күрсəтмəне) төзү-тикшерү тəмамланганнан соң
ук;
Нəтиҗə:
кушымта белəн тикшерү акты-ике нөсхəдə;
мəҗбүри талəплəрне бозуларны ачыклаганда:
канун.
5.25. Тикшерү актының бер нөсхəсен (кушымталар белəн бергə) җаваплы
башкаручы эшкə тегə, икенчесен (кушымталар белəн бергə) җитəкчегə, башка
вазыйфаи затка яки контроль объектының вəкалəтле вəкиленə тикшерү акты белəн
танышу яисə танышудан баш тарту турында подписка астында тапшыра.
Контроль объектының җитəкчесе, башка вазыйфаи заты яисə вəкалəтле вəкиле
булмаган, шулай ук тикшерелүче зат тикшерү акты белəн танышудан яки
танышудан баш тарткан очракта, акт заказлы почта аша заказлы хат белəн (тапшыру
турында уведомление белəн) җибəрелə, ул Министрлыкта эштə сакланучы тикшерү
акты нөсхəсенə теркəлə.
Тикшерелүче затның электрон формада үзара бəйлəнешне гамəлгə ашыруга
ризалыгы булганда, региональ дəүлəт күзəтчелеге кысаларында тикшерү акты əлеге
актны төзегəн затның көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн
имзаланган электрон документ рəвешендə җитəкчегə, башка вазифаи затка яки
юридик затның вəкалəтле вəкиленə, шəхси эшмəкəргə, аның вəкалəтле вəкиленə
җибəрелергə мөмкин. Шул ук вакытта əлеге актны төзегəн зат тарафыннан
көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган электрон документ
формасында əлеге документны алуны раслый торган ысул белəн тикшерелə торган
затка юнəлдерелгəн акт тикшерелə торган зат тарафыннан кабул ителгəн булып
санала»;
Тикшерү актында бəян ителгəн фактлар, нəтиҗəлəр, тəкъдимнəр белəн
килешмəгəн очракта яки тикшерү акты алынганнан соң унбиш көн эчендə
ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсəтмə белəн министрлыкка тикшерү акты
һəм (яки) ачыкланган бозуларны бетерү турында бирелгəн күрсəтмəгə карата язма
рəвештə тикшерү акты һəм (яки) аның аерым нигезлəмəлəренə карата
каршылыкларны язмача тапшырырга хокуклы. Шул ук вакытта контроль объекты
мондый каршылыкларның нигезле булуын раслаучы документларны яки аларның
расланган күчермəлəрен яки расланган вакытта аларны министрлыкка тапшырырга
хокуклы.
Күрсəтелгəн
документлар
тикшерелүче
затның
көчəйтелгəн
квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон документлар
(электрон документлар пакеты) рəвешендə җибəрелергə мөмкин.
Үтəү вакыты:
тикшерү объектын тикшерү акты белəн танышу, тикшерү тəмамланганнан соң
тикшерү объектына танышу, танышудан баш тарту турында расписка астында
тикшерү акты тапшыру;
тикшерү актын заказлы хат белəн җибəрү – региональ дəүлəт контроле буенча
чаралар тəмамланганнан соң бер эш көне эчендə.
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Нəтиҗə: тикшерү объектын тикшерү акты белəн танышу, тикшерү актын
тикшереп тору объектына тапшыру (җибəрү) белəн танышу.
5.26. Административ процедура тəмамланганнан соң җаваплы башкаручы:
үткəрелгəн тикшерүлəрнең бердəм реестрына 294-ФЗ номерлы Федераль
законның 13.3 статьясында һəм РФ Хөкүмəтенең 415 номерлы карарында
билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда, «Татарстан Республикасы мөнəсəбəт белдерү
актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы Дəүлəт Мəгълүмат
Системасына ТР Министрлар Кабинетының 593 номерлы карары белəн билгелəнгəн
тəртиптə һəм срокларда кертүне оештыра. Тикшерүлəрнең бердəм реестрына
мəгълүмат Министрлыкның вазыйфаи заты тарафыннан кертелə;
тиешле мəгълүматны Министрлыкның рəсми сайтында урнаштыру турында
Министрлыкның мəгълүмат һəм мəгълүмат бүлегенə планлы документар тикшерү
нəтиҗəлəрен теркəү максатында Хезмəт хатын җибəрə.
Үтəү вакыты: тиешле мəгълүмати системаларга кертү-законнарда билгелəнгəн
срокларда; мəгълүмат Министрлыкның рəсми сайтында урнаштыру-административ
процедура тəмамланганнан соң өч эш көне эчендə.
Нəтиҗə: тиешле мəгълүмати системаларга кертелгəн һəм Министрлыкның
рəсми сайтында урнаштырылган планлы документар тикшерү нəтиҗəлəре турында
мəгълүмат.
«КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТЫН КОМПЛЕКСЛЫ ТИКШЕРҮ ҮТКƏРҮ»
АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.27. Еллык тикшерүлəр планнарына туры китереп, контроль объектын
планлы тикшерү вакытының җитүе, шулай ук, документар тикшерү вакытында
мөмкин булмаган очракта, административ процедураны башлау өчен нигез булып
тора:
1) Министрлык карамагындагы контроль объекты документларындагы
белешмəлəрнең тулы һəм дөреслеген таныкланырга;
2) контроль объекты эшчəнлегенең контроль буенча тиешле чара үткəрмичə
мəҗбүри талəплəргə туры килүен бəялəргə.
Тикшерү объектын тиешле еллык планга күчмə тикшерүне кертү əлеге
Регламентның 2.15 пунктында күрсəтелгəн нигезлəрдə гамəлгə ашырыла.
5.28. Административ процедура əлеге Регламентның 5.14 пунктында
күрсəтелгəн административ гамəллəр тəртибе нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.29. Планлы күчмə тикшерү объектның урнашу урыны буенча үткəрелə.
5.30. Җаваплы башкаручыны билгелəү, планлы күчмə тикшерүне үткəрү
турында боерыкны əзерлəү, планлы күчмə тикшерүне үткəрү турында тикшерү
объекты əлеге Регламентның 5.17-5.19 пунктлары нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.31. Җаваплы башкаручы, экспертлар, эксперт оешмалары вəкиллəре контроль
объектына килеп төшкəннəн соң тикшерү башлый (башлыйлар) :
хезмəт таныклыкларын күрсəтеп;
Министр (министр урынбасары) боерыгы белəн тикшерү объектының
җитəкчесен яисə башка вазыйфаи затын, вəкалəтле вəкилен таныштырганнан соң;
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тикшерү объекты җитəкчесен яисə башка вазыйфаи затын планлы күчмə
тикшерү үткəрə торган затлар вəкалəтлəре белəн, шулай ук планлы тикшерү уздыру
максатлары, бурычлары, нигезлəре, экспертларның, планлы тикшерүгə җəлеп ителə
торган эксперт оешмалары вəкиллəренең планлы тикшерү сроклары һəм шартлары
белəн мəҗбүри таныштырудан.
Җаваплы башкаручы, экспертлар, эксперт оешмалары вəкиллəре контроль
объекты эшчəнлегенең əлеге Регламентның 3 бүлегендə китерелгəн мəҗбүри
талəплəргə туры килүен бəялилəр.
Үтəү вакыты: əлеге Регламентның 2.9-2.10 пунктлары нигезендə.
Нəтиҗə: контроль объекты эшчəнлегенең əлеге Регламентның 3 бүлегендə
каралган мəҗбүри талəплəргə туры килү-килмəвен бəялəү максатында төбəк дəүлəт
контроле буенча үткəрелгəн чаралар.
5.32. Региональ дəүлəт контроле буенча үткəрелгəн чаралар нигезендə җаваплы
башкаручы ике нөсхəдə тикшерү акты (Россия Икътисадый үсеш министрлыгының
141 номерлы боерыгы белəн расланган форма буенча) төзи. Тикшерү актын төзү һəм
тикшерү акты белəн танышу (кушымталар, шул исəптəн күрсəтмə белəн бергə) əлеге
Регламентның 5.24, 5.25 пунктлары нигезендə гамəлгə ашырыла.
Тикшерү актына кушымта итеп бирелергə мөмкин:
канун;
мəҗбүри талəплəрне бозган өчен җаваплылык йөклəнə торган контроль
объекты хезмəткəрлəренең аңлатмалары;
башка нəтиҗəлəре белəн бəйле документлар яки аларның күчермəлəре.
Тикшерү актын төзү өчен үткəрелгəн тикшеренүлəр, сынаулар, махсус
тикшеренүлəр, экспертизалар нəтиҗəлəре буенча бəялəмəлəр алырга кирəк булган
очракта, җаваплы башкаручы контроль чаралары тəмамланганнан соң өч эш
көненнəн дə артмаган вакытта тикшерү акты төзи һəм тикшерү актын җитəкчегə,
башка вазыйфаи затка яки контроль объектының вəкалəтле вəкиленə тикшерү акты
тапшыра, расписка астына яисə заказлы почта аша, тапшыру турында уведомление
белəн һəм (яки) əлеге актны төзегəн затның (җаваплы башкаручының) көчəйтелгəн
электрон имзасы белəн имзаланган, дəүлəт контроле турында), күрсəтелгəн
документның алуын раслауны тəэмин итүче ысул белəн. Шул ук вакытта тапшыру
турында хəбəрнамə һəм (яисə) күрсəтелгəн документны алуны башка раслау
министрлык эшендə саклана торган тикшерү акты нөсхəсенə теркəлə.
5.33. Вəкалəтле башкарма хакимият органы тикшерелергə тиешле тикшерелергə
тиешле тикшерүне бетерү яисə үзгəртеп коруга бəйле рəвештə планлы тикшерү
уздыру мөмкин булмаган очракта, шулай ук, күрсəтелгəн шартлар барлыкка килгəн
көннəн алып 3 эш көне эчендə Министрлык тарафыннан, нигезлəү документларын
кушып, башкарма хакимият органнарының еллык тикшерүлəр планына үзгəрешлəр
кертү кирəклеге турында мəгълүмат Татарстан Республикасы Прокуратурасына
җибəрелə.
Күрсəтелгəн мəгълүмат кəгазьдə (электрон рəвештə күчермəне кушып) йə
көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган электрон документ
формасында җибəрелə.
5.34. Планлы яки планнан тыш урынга чыгып тикшерү үткəрү контроль
объектының җитəкчесе яисə башка вазыйфаи заты булмауга бəйле рəвештə, йə
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контроль объектының бүтəн гамəллəре (гамəл кылмавы), аның вəкалəтле вəкиленең,
тикшерү уздыру мөмкинлеге булмаган башка вазыйфаи затының тикшерү
үткəрмəүгə бəйле рəвештə Министрлыкның вазыйфаи заты тиешле тикшерү уздыру
мөмкинлеге булмау турында акт төзи. Бу очракта Министрлык тиешле тикшерүне
үткəрү мөмкинлеге булмау турында акт төзелгəннəн соң өч ай эчендə мондый
объектка карата планлы тикшерү кертмичə һəм контроль объектының еллык
планына алдан хəбəр итмичə планлы яки планнан тыш урынга чыгып тикшерү
үткəрү турында Карар кабул итəргə хокуклы.
5.35. Контроль объекты, Россия Икътисадый үсеш министрлыгының № 141
боерыгы белəн расланган типлаштырылган форма буенча тикшерүлəрне исəпкə алу
журналын алып барган очракта, җаваплы башкаручы, тикшерү үткəрүнең башлану
һəм тəмамлану даталары, аны үткəрү вакыты, хокукый нигезлəр, тикшерү
максатлары, бурычлары һəм предметы, ачыкланган хокук бозулар һəм бирелгəн
күрсəтмəлəрдə күрсəтелгəн тикшерүлəрне исəпкə алу журналында үткəрелгəн
тикшерү турындагы язуны гамəлгə ашыра, шулай ук тикшерү үткəрүче затларның
фамилиялəре, исемнəре һəм вазыйфалары күрсəтелə.
Үтəү вакыты: тикшерү тəмамланганнан соң ук.
Нəтиҗə: тикшерү барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым
алганда:
5.36. Ачыкланган мəҗбүри талəплəрнең нəтиҗəлəрен кисəтү һəм (яки) бетерү
буенча планлы тикшерү нəтиҗəлəре буенча чаралар күрү əлеге Регламентның 5.61 –
5.66 пунктлары нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.37. Административ процедура тəмамланганнан соң җаваплы башкаручы:
үткəрелгəн тикшерүлəрнең бердəм реестрына 294-ФЗ номерлы Федераль
законның 13.3 статьясында һəм РФ Хөкүмəтенең 415 номерлы карарында
билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда, «Татарстан Республикасы мөнəсəбəт белдерү
актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы Дəүлəт Мəгълүмат
Системасына ТР Министрлар Кабинетының 593 номерлы карары белəн билгелəнгəн
тəртиптə һəм срокларда кертүне оештыра. Тикшерүлəрнең бердəм реестрына
мəгълүмат Министрлыкның вəкалəтле вазыйфаи заты тарафыннан кертелə;
тиешле мəгълүматны Министрлыкның рəсми сайтында урнаштыру турында
Министрлыкның мəгълүмат һəм мəгълүмат бүлегенə, планлы тикшерү нəтиҗəлəрен
теркəү максатыннан, хат җибəрə.
Үтəү вакыты: тиешле мəгълүмати системаларга кертү-законнарда билгелəнгəн
срокларда; мəгълүмат Министрлыкның рəсми сайтында урнаштыру - административ
процедура тəмамланганнан соң өч эш көне эчендə.
Нəтиҗə: тиешле мəгълүмат системаларына кертелгəн һəм министрлыкның
рəсми сайтында урнаштырылган планлы тикшерү нəтиҗəлəре турында мəгълүмат.
«КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТЫНА ПЛАННАН ТЫШ ДОКУМЕНТАР ТИКШЕРҮ
ҮТКƏРҮ» АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.38. Административ процедураны башлау өчен əлеге Регламентның 2.16
пунктында күрсəтелгəн очраклар нигез булып тора.
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5.39. Административ процедура əлеге Регламентның 5.14 пунктында
күрсəтелгəн административ гамəллəр тəртибе нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.40. Планнан тыш документар тикшерү Министрлыкның урнашу урыны
буенча үткəрелə
5.41. Министр (министр урынбасары) əлеге Регламентның 2.16 пунктында
күрсəтелгəн планнан тыш документар тикшерү үткəрү өчен нигез барлыкка
килгəндə Бүлек башлыгына планнан тыш документар тикшерү оештыру һəм үткəрү
турында йөклəмə бирə.
Бүлек башлыгы җаваплы башкаручыларны билгели, кирəк булганда контроль
объектына планнан тыш документар тикшерү үткəрү өчен экспертларны билгели.
Үтəү вакыты: планнан тыш документар тикшерү үткəрү өчен нигез барлыкка
килгəн көннəн соң бер эш көне эчендə.
Нəтиҗə: министрның (министр урынбасары) планнан тыш документар
тикшерүне оештыру һəм үткəрү турында күрсəтмəсе, планнан тыш документар
тикшерүне гамəлгə ашыру өчен билгелəнгəн җаваплы башкаручылар.
5.42. Планнан тыш документар тикшерү үткəрү турында Министр (министр
урынбасары) боерыгын əзерлəү əлеге Регламентның 5.18 пункты нигезендə планнан
тыш документар тикшерү үткəрү өчен җаваплы башкаручылар билгелəнгəн көнне
гамəлгə ашырыла.
5.43. Башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнары, җирле үзидарə органнары
эшчəнлеген планнан тыш тикшерүлəр əлеге Регламентның 2.16 пунктындагы 2
пунктчасында күрсəтелгəн нигез буенча Министрлык тарафыннан, Татарстан
Республикасы Прокуратурасы белəн килештереп, тикшерү үткəрү турында боерык
рəвешендə рəсмилəштерелгəн Министр (министр урынбасары) карары нигезендə
үткəрелə.
Прокуратура органнарында башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнары, җирле
үзидарə органнары эшчəнлеген планнан тыш тикшерүлəрне Килештерү РФ
Хөкүмəтенең № 1106 карары, Россия Генпрокуратурасының № 222 боерыгы белəн
расланган Тəртиплəр нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.44. Планнан тыш документар тикшерү уздырганда җаваплы башкаручы
контроль объекты документларындагы белешмəлəрне бəялəүне, кирəк булганда, хат
(мотивациялəнгəн соратып алу) əзерлəүне, əлеге Регламентның 5.23 пунктында бəян
ителгəн талəплəрне үтəп, контроль объектының документларын һəм (яки)
аңлатмаларын карауны гамəлгə ашыра.
4.15. Тикшерү актын төзү һəм тикшерү акты белəн танышу (кушымталар, шул
исəптəн күрсəтмə белəн бергə) əлеге Регламентның 5.24, 5.25 пунктлары нигезендə
гамəлгə ашырыла.
Тикшерү актында мəҗбүри тəртиптə яңа ачыкланган бозулар, шулай ук
системалы характерда булган хокук бозу очраклары теркəлə.
5.46. Ачыкланган мəҗбүри талəплəрнең нəтиҗəлəрен бетерү һəм (яки) бетерү
буенча планнан тыш документар тикшерү нəтиҗəлəре буенча кабул итү əлеге
Регламентның 5.61 – 5.66 пунктлары нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.47. Административ процедура тəмамланганнан соң җаваплы башкаручы:
үткəрелгəн тикшерүлəрнең бердəм реестрына 294-ФЗ номерлы Федераль
законның 13.3 статьясында һəм РФ Хөкүмəтенең 415 номерлы карарында
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билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда, «Татарстан Республикасы мөнəсəбəт белдерү
актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы Дəүлəт Мəгълүмат
Системасына ТР Министрлар Кабинетының 593 номерлы карары белəн билгелəнгəн
тəртиптə һəм срокларда кертүне оештыра. Тикшерүлəрнең бердəм реестрына
мəгълүмат Министрлыкның вазыйфаи заты тарафыннан кертелə;
тиешле мəгълүматны Министрлыкның рəсми сайтында урнаштыру турында
Министрлыкның мəгълүмат һəм мəгълүмат бүлегенə планнан тыш документар
тикшерү нəтиҗəлəрен теркəү максатыннан хат җибəрə.
Үтəү вакыты: тиешле мəгълүмати системаларга кертү-законнарда билгелəнгəн
срокларда; мəгълүмат Министрлыкның рəсми сайтында урнаштыру-административ
процедура тəмамланганнан соң өч эш көне эчендə.
Нəтиҗə: тиешле мəгълүмати системаларга кертелгəн һəм министрлыкның
рəсми сайтында урнаштырылган планнан тыш документар тикшерү нəтиҗəлəре
турында мəгълүмат.
«КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТЫНА ПЛАННАН ТЫШ КҮЧМƏ ТИКШЕРҮ ҮТКƏРҮ»
АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.48. Административ процедураны башлау өчен əлеге Регламентның 2.16
пунктында күрсəтелгəн очраклар, шулай ук документар тикшерү вакытында мөмкин
булмаган очраклар нигез булып тора:
1) министрлык карамагындагы контроль объекты документларындагы
белешмəлəрнең тулы һəм дөреслеген таныкланырга;
2) контроль объекты эшчəнлегенең контроль буенча тиешле чара үткəрмичə
мəҗбүри талəплəргə туры килүен бəялəргə.
5.49. Административ процедура əлеге Регламентның 5.14 пунктында
күрсəтелгəн административ гамəллəр тəртибе нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.50. Планнан тыш тикшерү урнашкан урын буенча һəм (яки) контроль объекты
эшчəнлеген фактта гамəлгə ашыру урыны буенча үткəрелə.
5.51. Контроль объектын планнан тыш тикшерү өчен җаваплы башкаручыны,
экспертларны билгелəү əлеге Регламентның 5.41 пункты нигезендə гамəлгə
ашырыла.
Планнан тыш күчмə тикшерү үткəрү турында Министр (министр урынбасары)
боерыгын əзерлəү əлеге Регламентның 5.42 пункты нигезендə башкарыла.
Үтəү вакыты: планнан тыш күчмə тикшерү үткəрү өчен җаваплы башкаручы
билгелəнгəн көнне.
Нəтиҗə: министр (министр урынбасары) кул куйган планнан тыш күчмə
тикшерү үткəрү турында боерык.
5.52. Планнан тыш тикшерүне үткəрү өчен нигез булып əлеге Регламентның
2.16 пунктындагы 2 пунктчасында күрсəтелгəн нигез торса, җаваплы башкаручы:
планнан тыш күчмə тикшерүне үткəрүне килештерү турында гариза əзерли
һəм аңа кушып бирелə торган документлар, планнан тыш күчмə тикшерүне үткəрү
турында Министр (министр урынбасары) боерыгы белəн бергə (планнан тыш күчмə
тикшерүне үткəрү органы белəн килештерү турында гаризаның типлаштырылган
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формасы Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы боерыгы белəн
расланган);
документларга кул куйганнан соң министр (министр урынбасары) аларны
теркəү һəм алга таба башкарма хакимиятнең вəкалəтле органы эшчəнлеген гамəлгə
ашыру урыны буенча, йə җирле үзидарə органының урнашкан урыны буенча, йə
юридик зат эшчəнлеген гамəлгə ашыру урыны буенча, заказлы почта аша, тапшыру
турында уведомление белəн яисə көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн
имзаланган электрон документ рəвешендə җибəрə. Гаризага планнан тыш күчмə
тикшерү үткəрү турында Министр (министр урынбасары) боерыгының һəм аны
үткəрүгə нигез булып торган белешмəлəрне үз эченə алган документларның
күчермəсе теркəлə.
Прокуратура органнарында башкарма хакимиятнең вəкалəтле органнары, җирле
үзидарə органнарының вəкалəтле органнары, юридик затлар эшчəнлеген планнан
тыш тикшерүлəрне Килештерү РФ Хөкүмəтенең № 1106 карары, Россия
Генпрокуратурасының № 222 боерыгы, Россия Генпрокуратурасының № 93
боерыгы белəн расланган Тəртиплəр нигезендə гамəлгə ашырыла.
Үтəү вакыты: планнан тыш күчмə тикшерү үткəрү турындагы боерыкка кул
куелган көнне.
Нəтиҗə: прокуратура органына җибəрелгəн планнан тыш күчмə тикшерү
үткəрүне килештерү турында гариза.
5.53. Җаваплы башкаручы планнан тыш күчмə тикшерүне (əлеге Регламентның
2.16 пунктының 2 пунктчасында күрсəтелгəн планнан тыш күчмə тикшерүдəн тыш)
үткəрү турында контроль объектына телəсə нинди үтемле ысул белəн, шул исəптəн
көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган һəм контроль
объектының электрон почтасы адресы буенча җибəрелгəн, əгəр мондый адрес
юридик затларның бердəм дəүлəт реестрында булса яисə элек юридик зат
тарафыннан Министрлыкка тапшырылган булса, шул исəптəн электрон документ
ярдəмендə хəбəр итə.
Үтəү вакыты: тикшерү башланганчы кимендə егерме дүрт сəгать кала.
Нəтиҗə: планнан тыш күчмə тикшерү үткəрү турында контроль объекты
тарафыннан алынган хəбəрнамə.
5.54. Планнан тыш күчмə тикшерү əлеге Регламентның 5.31 пункты нигезендə
башкарыла.
5.55. Тикшерү актын төзү һəм тикшерү акты белəн (кушымталар, шул исəптəн
күрсəтмə белəн бергə) танышу əлеге Регламентның 5.32 пункты нигезендə гамəлгə
ашырыла.
5.56. Планнан тыш күчмə тикшерүне үткəрү əлеге Регламентның 5.33, 5.34
пунктларында күрсəтелгəн сəбəплəр аркасында мөмкин булмаса, җаваплы
башкаручы, аны үткəрү мөмкин булмауның сəбəплəрен күрсəтеп, тикшерү уздыру
мөмкинлеге булмау турында акт төзи һəм күрсəтелгəн чаралар күрə.
5.57. Планнан тыш күчмə тикшерү прокуратура органы белəн килештерелгəн
очракта, тикшерү актының күчермəсе тикшерү үткəрүне килештерү турында карар
кабул ителгəн прокуратура органына җибəрелə.
Үтəү вакыты: тикшерү акты төзелгəннəн соң биш эш көне эчендə.
Нəтиҗə: тикшерү актының прокуратура органына җибəрелгəн күчермəсе.
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5.58. Контроль объекты, Россия Икътисадый үсеш министрлыгының № 141
боерыгы белəн расланган типлаштырылган форма буенча тикшерүлəрне исəпкə алу
журналын алып барган очракта, җаваплы башкаручы, тикшерү үткəрүнең башлану
һəм тəмамлану даталары, аны үткəрү вакыты, хокукый нигезлəр, тикшерү
максатлары, бурычлары һəм предметы, ачыкланган бозулар һəм бирелгəн
күрсəтмəлəрдə күрсəтелгəн, шулай ук тикшерү үткəрүче затларның фамилиялəре,
исемнəре һəм вазыйфалары күрсəтелгəн планнан тыш тикшерү журналында
үткəрелгəн тикшерү турындагы язуны гамəлгə ашыра.
Үтəү вакыты: тикшерү тəмамланганнан соң ук.
Нəтиҗə: тикшерү барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым
алганда:
5.59. Ачыкланган мəҗбүри талəплəрнең нəтиҗəлəрен кисəтү һəм (яки) бетерү
буенча чараларны планнан тыш күчмə тикшерү нəтиҗəлəре буенча кабул итү əлеге
Регламентның 5.61 – 5.66 пунктлары нигезендə гамəлгə ашырыла.
5.60. Административ процедура тəмамланганнан соң җаваплы башкаручы:
үткəрелгəн тикшерүлəрнең бердəм реестрына 294-ФЗ номерлы Федераль
законның 13.3 статьясында һəм РФ Хөкүмəтенең 415 номерлы карарында
билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда, «Татарстан Республикасы мөнəсəбəт белдерү
актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы Дəүлəт Мəгълүмат
Системасына ТР Министрлар Кабинетының 593 номерлы карары белəн билгелəнгəн
тəртиптə һəм срокларда кертүне оештыра. Тикшерүлəрнең бердəм реестрына
мəгълүмат Министрлыкның вазыйфаи заты тарафыннан кертелə;
тиешле мəгълүматны Министрлыкның рəсми сайтында урнаштыру турында
Министрлыкның мəгълүмат һəм мəгълүмат бүлегенə планнан тыш күчмə тикшерү
нəтиҗəлəрен теркəү максатында Хезмəт хатын җибəрə.
Үтəү вакыты: тиешле мəгълүмати системаларга кертү - Россия Федерациясе
законнарында билгелəнгəн срокларда; мəгълүматны Министрлыкның рəсми
сайтында урнаштыру-административ процедура тəмамланганнан соң өч эш көне
эчендə.
Нəтиҗə: тиешле мəгълүмати системаларга кертелгəн һəм министрлыкның
рəсми сайтында урнаштырылган планнан тыш тикшерү нəтиҗəлəре турында
мəгълүмат.
«МƏҖБҮРИ ТАЛƏПЛƏРНЕҢ АЧЫКЛАНГАН БОЗУЛАРЫН КИСƏТҮ ҺƏМ
(ЯКИ) БЕТЕРҮ БУЕНЧА ЧАРАЛАР КҮРҮ» АДМИНИСТРАТИВ ПРОЦЕДУРАСЫ
5.61. Мəҗбүри талəплəрне бозу очраклары ачыкланган административ
процедураны башлап җибəрү өчен нигез булып тора.
5.62. Тикшерү нəтиҗəлəре буенча, хокук бозулар ачыкланган очракта,
Министрлык контроль объектына карата Россия Федерациясе законнары һəм
Татарстан Республикасы законнары нигезендə түбəндəге чараларны күрə::
əлеге Регламентның 5.24 пункты нигезендə мəҗбүри талəплəрне бозуларны
бетерү турында күрсəтмəлəр бирə;
ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерүне, аларны кисəтүне, гражданнарның
тормышына, сəламəтлегенə, хайваннарга, үсемлеклəргə, əйлəнə-тирə мохиткə,
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Россия Федерациясе халыкларының мəдəни мирас объектларына (тарихи һəм
мəдəни ядкярлəргə) зыян китерүне булдырмау, дəүлəт иминлеген тəэмин итү,
табигый һəм техноген характердагы гадəттəн тыш хəллəр барлыкка килүне кисəтү
буенча чаралар күрə, шулай ук ачыкланган бозуларга юл куйган затларны
җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрə;
тикшерү барышында административ хокук бозу ачыкланган очракта тикшерү
актының күчермəсен Россия Федерациясе дəүлəт хакимиятенең вəкалəтле органына
җибəрə, аның компетенциясенə административ хокук бозу турындагы эш буенча
беркетмə төзү кертелгəн;
контрольдə тоту чарасын уздыру объекты булган хуҗалык эшчəнлеген яисə
башка төр эшчəнлекне гамəлгə ашырганда закон талəплəрен бозу турында Россия
Федерациясе яисə Татарстан Республикасы дəүлəт хакимиятенең тиешле вəкалəтле
органнарына мəгълүмат (белешмəлəр) җибəрə, аларны ачыклау, булдырмау һəм
булдырмый калу мəсьəлəлəре Министрлык компетенциясенə керми.
5.63. Күрсəтмəдə булган барлык талəплəр тулы күлəмдə һəм билгелəнгəн
срокларда үтəлергə тиеш. Күрсəтмəнең талəплəрен тулысынча яки төгəл үтəмəү,
күрсəтмəне үтəү срокларын бозу мондый күрсəтмəнең үтəлмəве буларак карала.
Күрсəтмəне үтəү срогы чыкканчы, контроль объекты министрлыкка ачыкланган
җитешсезлеклəрне бетерү турында күрсəтмəнең үтəлеше турында хисапны, əлеге
Регламентка № 4 кушымтасы нигезендə, форма буенча расланган документларны
кушып, җибəрергə тиеш.
5.64. Күрсəтмəнең үтəлешен планнан тыш тикшерү административ
процедураларда билгелəнгəн тəртиптə, «контроль объектына планнан тыш
документар тикшерү үткəрү» яки əлеге Регламентның «контроль объектына планнан
тыш күчмə тикшерү үткəрү» үткəрелə.
5.65. Планнан тыш тикшерү үткəрү өчен контроль объекты тарафыннан
ачыкланган мəҗбүри талəплəрне бозуларны бетерү турында күрсəтмəнең үтəлү
вакыты чыккан очракта, мондый тикшерү предметы Министрлык тарафыннан
бирелгəн күрсəтмəнең үтəлеше генə булырга мөмкин.
5.66. Тикшерү барышында административ хокук бозу ачыкланган, алар буенча
беркетмəлəр төзү Министрлыкның вазыйфаи затлары компетенциясенə керми
торган очракларда, җаваплы башкаручы, шундый ачыкланган мизгелдəн соң өч эш
көне эчендə тикшерү актының күчермəсен Россия Федерациясе дəүлəт
хакимиятенең вəкалəтле органына җибəрə, аның компетенциясенə административ
хокук бозу турындагы эш буенча беркетмə төзү кертелгəн.
6. РЕГИОНАЛЬ ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕ ҮТƏЛЕШЕН КОНТРОЛЬДƏ ТОТУ
ТƏРТИБЕ ҺƏМ ФОРМАЛАРЫ
6.1. Министрлык вазыйфаи затлар тарафыннан аларның хезмəт вазыйфаларын
үтəүне контрольдə тота, тикшерүлəр барышында вазыйфаи затлар тарафыннан
аларның вəкалəтлəрен тиешенчə үтəмəү очракларының исəбен алып бара, тиешле
хезмəт тикшерүлəре үткəрə һəм Россия Федерациясе законнары нигезендə мондый
вазыйфаи затларга карата чаралар күрə.
6.2. Əлеге регламентның үтəлешен министр контрольдə тота.
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6.3. Министрлыкның вазыйфаи затлары тарафыннан əлеге регламент һəм төбəк
дəүлəт контролен гамəлгə ашыруга талəплəрне билгели торган башка норматив
хокукый актлар нигезлəмəлəренең үтəлешен һəм үтəлешен агымдагы контрольдə
тоту, шулай ук аларның карарларын кабул итү министр урынбасары, бүлек башлыгы
тарафыннан гамəлгə ашырыла.
6.4. Министрлык төбəк дəүлəт контролен гамəлгə ашыруның тулы һəм
сыйфатын контрольдə тотуны бүлеккə планлы һəм планнан тыш тикшерүлəр
үткəрүне, Министрлыкның вазыйфаи затларының гамəллəренə (гамəл кылмавына)
шикаятьлəре булган кызыксынган затларның мөрəҗəгатенə җавапларны карауны
һəм əзерлəүне, региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашырганда тикшерелүче
затларның хокукларын бозуларны ачыклауны һəм бетерүне үз эченə ала.
Тикшерүлəр Министр (министр урынбасары) боерыгы нигезендə үткəрелə.
Тикшерү нəтиҗəлəре акт рəвешендə рəсмилəштерелə, анда төбəк дəүлəт контролен
гамəлгə ашырганда җитешсезлеклəр булмау яки ачыкланган җитешсезлеклəр һəм
аларны бетерү буенча тəкъдимнəр теркəлə.
6.5. Əлеге Регламентның үтəлешенə җəмəгать контроле гражданнар, аларның
берлəшмəлəре һəм оешмалары тарафыннан берлəшмəлəр һəм оешмалар уставлары,
Россия Федерациясе законнары һəм Татарстан Республикасы законнары нигезендə
гамəлгə ашырылырга мөмкин. Министрлыкка тапшырылган региональ дəүлəт
контролен гамəлгə ашыру буенча иҗтимагый контроль нəтиҗəлəре Россия
Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə мəҗбүри каралырга тиеш.
6.6. Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыруның тулылыгын һəм сыйфатын
планлы тикшерүлəр Министрлыкның агымдагы елга еллык эш планы нигезендə
үткəрелə, аңа мондый тикшерүлəр Бүлек башлыгы тəкъдиме белəн кертелə.
6.7. Региональ дəүлəт күзəтчелеген гамəлгə ашыруның тулылыгын һəм
сыйфатын планнан тыш тикшерүлəр Министрлыкның вазыйфаи затларының
региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру барышында кабул ителгəн яисə
башкарылган карарларына яки гамəллəренə (гамəл кылмауларына) гражданнарның
шикаятьлəре (дəгъвалары) нигезендə үткəрелə.
6.8. Министрлыкның вазыйфаи затлары, Россия Федерациясе законнары
нигезендə, төбəк дəүлəт контроле барышында кабул ителгəн (гамəлгə ашырыла
торган) карарлар һəм гамəллəр (гамəл кылмау) өчен җаваплы.
6.9. Үткəрелгəн тикшерүлəр нəтиҗəлəре буенча, төбəк дəүлəт контролен
гамəлгə ашырганда Министрлыкның вазыйфаи затлары тарафыннан җибəрелгəн
бозулар ачыкланган очракта ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү буенча чаралар
күрелə, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендə җаваплылыкка
тартыла.
Министрлыкның вазыйфаи затларының җаваплылыгы аларның вазыйфаи
регламентларында Россия Федерациясе законнары талəплəре нигезендə ныгытыла.
7. МИНИСТРЛЫКНЫҢ ҺƏМ АНЫҢ ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАРЫНЫҢ
КАРАРЛАРЫНА ҺƏМ ГАМƏЛЛƏРЕНƏ (ГАМƏЛ КЫЛМАУЛАРЫНА)
ШИКАЯТЬ БЕЛДЕРҮ ТƏРТИБЕ
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7.1. Контроль объектлары һəм гражданнар (алга таба-мөрəҗəгать итүчелəр)
шикаять бирү юлы белəн, Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи затлары
тарафыннан төбəк дəүлəт контролен гамəлгə ашыру барышында кабул ителгəн
(гамəлгə ашырылган) гамəллəргə (гамəл кылмауга) һəм карарларга шикаять бирергə
хокуклы.
7.2. Мөрəҗəгать итүчелəр шикаять белəн шəхсəн мөрəҗəгать итəргə яки
шикаятьне почта аша яки «Интернет» челтəрен, шул исəптəн Министрлыкның
рəсми сайтын кулланып электрон документ формасында җибəрергə хокуклы.
7.3. Судка кадəр (судтан тыш) предметы Министрлыкның, аның вазыйфаи
затларының гамəллəре (гамəл кылмавы) һəм региональ дəүлəт контролен гамəлгə
ашыру барышында алар тарафыннан кабул ителгəн (гамəлгə ашырыла торган)
карарлар булып тора.
7.4. Министрлыкка яисə югары вазыйфаи затка аларның компетенциясе
нигезендə кергəн шикаять 59-ФЗ номерлы Федераль законда билгелəнгəн тəртиптə
мəҗбүри каралырга тиеш. Судтан тыш (судтан тыш) шикаятьне караудан яисə
карауны туктатудан баш тарту өчен нигезлəр каралмаган.
7.5. Язма шикаятьтə юридик затның исеме (мөрəҗəгать итүче булып юридик
зат булса), шикаять җибəргəн мөрəҗəгать итүченең фамилиясе яисə җавап
җибəрелергə тиешле почта адресы күрсəтелмəгəн очракта шикаятькə җавап
бирелми. Əгəр дə күрсəтелгəн шикаятьтə əзерлəнүче, кылына торган яки хокукка
каршы кылынган гамəллəр турында, шулай ук аны əзерлəүче, башкаручы яки
кылган зат турында белешмəлəр булса, шикаять аның компетенциясе нигезендə
дəүлəт органына җибəрелергə тиеш.
Язма шикаятьтə сүзсез яисə мəсхəрəле гыйбарəлəр, вазыйфаи затның, шулай ук
аның гаилə əгъзаларының тормышына, сəламəтлегенə һəм мөлкəтенə куркыныч
янаган очракта, шикаять анда куелган сорауларның асылы буенча җавапсыз
калдырылырга мөмкин. Шикаять җибəргəн мөрəҗəгать итүчегə бу очракта хокуктан
явызларча файдалану ярамавы турында хəбəр ителə.
Язма шикаять тексты укылышка бирелмəсə, шикаятькə җавап бирелми һəм ул
дəүлəт органына, җирле үзидарə органына яисə вазыйфаи затка аларның
компетенциясе нигезендə карауга җибəрелə алмый, бу хакта шикаятьне теркəгəн
көннəн алып җиде көн эчендə шикаять җибəргəн мөрəҗəгать итүчегə хəбəр ителə,
əгəр аның фамилиясе һəм почта адресы укылышка тапшырыла.
Язма
шикаять
тексты тəкъдимнең,
гаризаның
яисə
шикаятьнең
асылын билгелəргə мөмкинлек бирми икəн (күрсəтелгəн шикаять дəүлəт органына,
җирле үзидарə органына яисə вəкалəтле затка алар компетенциясенə туры китереп
карап тикшерүгə җибəрелə алмый), бу хакта шикаять теркəлгəн көннəн җиде көн
эчендə шикаять җибəргəн мөрəҗəгать итүчегə хəбəр ителə»;
Мөрəҗəгать итүченең язмача шикаятендə элек җибəрелгəн шикаятьлəргə бəйле
рəвештə аңа эчтəлек буенча берничə тапкыр язмача җаваплар бирелгəн мəсьəлə
булса, һəм шул ук вакытта шикаятьтə яңа дəлиллəр яисə шартлар күрсəтелми,
министр, йə Министрлыкның үзенə вəкалəтле заты, əлеге шикаять һəм элек
җибəрелə торган шикаятьлəр Министрлыкка җибəрелгəн булса, бу мəсьəлə буенча
мөрəҗəгать итүченең чираттагы мөрəҗəгатенең нигезсезлеге һəм əлеге мөрəҗəгать
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итүче белəн хат алышуны туктату турында Карар кабул итəргə хокуклы. Бу карар
турында шикаять җибəргəн мөрəҗəгать итүчегə хəбəр ителə.
59-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 4 өлеше нигезендə
Министрлыкның «Интернет» челтəрендəге рəсми сайтында урнаштырылган
сораулы язмача шикаять кергəн очракта шикаятьне теркəгəн көннəн алып җиде көн
эчендə Министрлыкның рəсми сайтының электрон адресы хəбəр ителə, анда
шикаятьтə куелган сорауга җавап урнаштырылган, шул ук вакытта суд карарына
шикаять бирелгəн шикаять кире кайтарылмый.
Шикаятьтə куелган сорауның асылы буенча җавап дəүлəт серен яки Федераль
закон белəн саклана торган башка серне тəшкил итүче, шикаять җибəргəн
мөрəҗəгать итүчегə, əлеге мəгълүматларны игълан итмəү сəбəпле, анда куелган
мəсьəлəнең асылы буенча җавап бирү мөмкинлеге турында хəбəр ителə.
7.6. Суд карары шикаять бирелə торган шикаять теркəлгəннəн соң җиде көн
эчендə мөрəҗəгать итүчегə əлеге суд карарына шикаять бирү тəртибе аңлатылып
кире кайтарыла.
7.7. Шикаятьтə куелган сорауларның асылы буенча җавап бирелə алмаган
сəбəплəр булса, алга таба төзəтелде, мөрəҗəгать итүче яңадан министрлыкка
шикаять җибəрергə хокуклы.
7.8. Шикаятьтə мөрəҗəгать итүче мəҗбүри тəртиптə Министрлык атамасын, йə
тиешле вазыйфаи затның фамилиясен, исемен, атасының исемен, йə тиешле зат
вазыйфасын, шулай ук үз фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы - булган
очракта), җавап (шикаятьне яңадан кабул итү турында хəбəрнамə) электрон
документ формасында җибəрелергə тиеш булса, почта адресы (шикаятьне яңадан
күчерү турында хəбəрнамə) язма рəвештə җибəрелергə тиеш булса, шикаятьнең
асылын, шəхси имзасын һəм датасын билгели.
Кирəк булган очракта, дəлиллəрен раслап, гариза бирүче язмача мөрəҗəгатькə
документлар һəм материаллар яки аларның күчермəлəрен тапшыра.
Шикаятьне электрон документ формасында җибəргəн очракта, гариза бирүче
мондый шикаятькə кирəкле документларны һəм материалларны электрон формада
теркəргə хокуклы.
Шикаятьне караганда, гариза бирүче өстəмə документлар һəм материаллар
тапшырырга яки аларны истребациялəү турында, шул исəптəн электрон формада
соратып мөрəҗəгать итəргə хокуклы.
7.9. Судка кадəр (судтан тыш) шикаять бирү өчен Министрлыкка мөрəҗəгать
итүчедəн (мөрəҗəгать итүченең вəкалəтле вəкиленнəн) яисə почта аша, «Интернет»
челтəреннəн, шул исəптəн Министрлыкның рəсми сайтыннан файдаланып шикаять
керү нигез булып тора.
7.10. Кызыксынган затлар шикаятьне нигезлəү һəм карау өчен кирəкле
мəгълүмат һəм документларны алырга хокуклы. Мондый төрдəге мəгълүмат һəм
документлар алу өчен кызыксынган затлар министрлык адресына язмача яки
электрон формада тиешле запрос җибəрергə тиеш. Министрлыкның җаваплы
хезмəткəрлəре соратып алына торган мəгълүматларны һəм документларны соратуны
теркəгəн көннəн алып 30 календарь көн эчендə тапшырырга тиеш.
7.11. Министрлык вазыйфаи затларының гамəллəренə (гамəл кылмауларына)
карата шикаять министрга җибəрелергə мөмкин.
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Гамəллəр (гамəл кылмау), министрлык, министр карарлары буенча шикаять
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына җибəрелергə мөмкин.
7.12. Хəл ителеше министрлык яисə вазыйфаи зат компетенциясенə керми
торган мəсьəлəлəрне үз эченə алган шикаять шикаять шикаять шикаятьне яңадан
кабул итү компетенциясенə кергəн тиешле органга яисə тиешле вазыйфаи затка
теркəлгəннəн соң 7 көн эчендə, шикаятьне яңадан кабул итү турында гариза
бирүченең белдерүе белəн җибəрелə.
7.13. Министрлыкка кергəн шикаять аның теркəлгəннəн соң 30 календарь көн
эчендə карала.
Министр, йə ул затка аерым очракларда, шулай ук 59-ФЗ номерлы Федераль
законның 10 статьясындагы 2 өлешендə каралган гарызнамəне җибəргəн очракта,
шикаятьне карау срогын 30 календарь көннəн дə артмаска хокуклы, мөрəҗəгать
итүче аны карау срогын озайту турында хəбəр итеп.
7.14. Судка кадəр (судтан тыш) шикаять бирү нəтиҗəлəре булып торалар:
1) региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру барышында кабул ителгəн
(гамəлгə ашырыла торган) гамəллəргə (гамəл кылмауга) һəм карарларга, аерым
алганда, судка кадəр (судтан тыш) шикаятьне канəгатьлəндерү:
Россия Федерациясе законнары нигезендə, тикшерү барышында алар
тарафыннан хезмəт вазыйфаларын тиешенчə үтəмəү фактлары ачыкланган очракта,
вазыйфаи затка (вазыйфаи затларга) карата чаралар күрү;
мөрəҗəгать итүченең язма рəвешендə, хокуклары һəм (яисə) законлы
мəнфəгатьлəре бозылган, вазыйфаи затларга карата Россия Федерациясе законнарын
бозуда гаепле затларга карата күрелгəн чаралар турында мондый чаралар кабул
ителгəн көннəн соң ун көн эчендə хəбəр итү;
2) региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру барышында кабул ителгəн
(гамəлгə ашырыла торган) гамəллəргə (гамəл кылмауга) һəм карарларга судка кадəр
(судтан тыш) шикаятьне канəгатьлəндермичə калдыру.
Шикаятьне карау нəтиҗəлəре турында дəлиллəнгəн җавап шикаятьтə
күрсəтелгəн электрон почта адресы буенча яисə шикаятьтə күрсəтелгəн почта
адресы буенча язма рəвештə электрон документ рəвешендə җибəрелə. Моннан тыш,
билгесез затлар даирəсе мəнфəгатьлəренə кагылучы Министрлыкка кергəн, аерым
алганда, билгесез затлар даирəсенə карата чыгарылган суд карары шикаять
белдерелə торган шикаятькə, шул исəптəн суд карарына шикаять бирү тəртибен
аңлатып, җавап, «Интернет» челтəрендəге министрлыкның рəсми сайтында № 59ФЗ Федераль законның 6 статьясындагы 2 өлеше талəплəрен үтəп урнаштырылырга
мөмкин.
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Татарстан Республикасы Транспорт һəм
юл хуҗалыгы министрлыгының
Татарстан Республикасы территориясендə
юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə
региональ дəүлəт контролен гамəлгə
ашыру буенча административ регламенты
1 нче номерлы кушымта
Форма

КҮРСƏТМƏ № _______
ТИКШЕРҮ НƏТИҖƏСЕНДƏ АЧЫКЛАНГАН БОЗУЛАРНЫ БЕТЕРҮ ТУРЫНДА
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДƏ ЮЛ ХƏРƏКƏТЕН
ОЕШТЫРУ ӨЛКƏСЕНДƏ РЕСПУБЛИКА ДƏҮЛƏТ КОНТРОЛЕН ГАМƏЛГƏ
АШЫРУ
"__" ____________ 20__ г.
_________________________

г.

Талəплəрнең үтəлешен тикшерү акты нигезендə ________________________
Россия Федерациясе законнары (һəм Татарстан Республикасы) «__» _____ 20__
№___
мин,
_______________________________________________________________________
(Органның вазыйфаи заты ф. и. вазыйфасы, вазыйфасы,
________________________________________________________________________
хезмəт таныклыгының кем һəм кайчан бирелгəн номеры)
БОЕРАМ
________________________________________________________________________
__________
(күрсəтмə бирелə торган юридик затның исеме)
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№
т/б

Эчтəлек күрсəтмəлəр <*>

Үтəү
вакыты

Күрсəтмəне чыгару нигезе
<**>

Күрсəтмə законда билгелəнгəн тəртиптə шикаять бирелергə мөмкин. Шикаять
бирү əлеге күрсəтмəнең үтəлешен туктатмый.
Күрсəтмə бирелгəн зат əлеге күрсəтмəнең үтəлеше турында мəгълүматны
Татарстан Республикасы Транспорт һəм юл хуҗалыгы министрлыгына җибəрергə
тиеш (420061 ). Казан ш., Н.Ершов ур., 31 А)
аны үтəү вакыты чыккан көннəн 5 көннəн дə соңга калмыйча.
Вазыйфаи затның имзасы:
___________________________________
(Ф.И.Ат.ис.)

____________________
(имза)

___________
(дата)

Күрсəтмə алынды:
________________________________________________________________________
(Тикшерелə торган оешма җитəкчесе (вəкалəтле вəкиленең ф. и. вазыйфаларын
башкаручы, дата)

-------------------------------<*> Тикшерү үткəрелгəн зат үтəргə тиешле конкрет чаралар күрсəтелə.
< * > Күрсəтелгəн бурычны күздə тоткан норматив хокукый актка сылтамалар
күрсəтелə.

46
Татарстан Республикасы Транспорт һəм
юл хуҗалыгы министрлыгының
Татарстан Республикасы территориясендə
юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə
региональ дəүлəт контролен гамəлгə
ашыру буенча административ регламенты
2 нче номерлы кушымта
Региональ дəүлəт контролен гамəлгə ашыру Блок-схемасы
Еллык планны эшлəү һəм раслау
Җаваплы башкаручыларны билгелəү
Контроль буенча чаралар үткəрү өчен кирəкле документлар исемлеген үз эченə алган тикшерүне
башлау турында Министрлык боерыгын əзерлəү һəм раслау

Соратып алына торган документлар исемлеген кушып, тикшерү үткəрү турында контроль объекты
адресына хəбəрнамəне рəсмилəштерү һəм җибəрү

Күчмə

Документлар
Министрлык карамагында булган
документларны өйрəнү,
һəм контроль объекты тарафыннан
бирелгəн документлардагы мəгълүматлар

Башкарма хакимиятнең вəкалəтле
органының, җирле үзидарə
вəкалəтле органының, юридик
затның урнашу урыны, аларның
эшчəнлеген фактта гамəлгə
ашыру урыны буенча чыгу

Кирəкле аңлатмалар бирү турында
контрольлек объекты адресына дəлиллəнə
торган гарызнамəне рəсмилəштерү һəм
җибəрү
Контроль объекты
биргəн аңлатмаларны
карау

Кирəк булганда, карар
кабул итү
күчмə тикшерү

Вазыйфаи затлар тарафыннан мəҗбүри
талəплəрне бозган очракта тикшерү акты
төзү, күрсəтмə төзү

Күрсəтмəнең үтəлешен тикшерү

Хезмəт таныклыгын, министрның
күчмə тикшерүне билгелəү
турында боерыгын күрсəтү,
тикшерү объектының төрлəре һəм
күлəме, сроклары һəм сроклары
белəн танышу
аны үткəрү шартлары
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Тикшерү актын тапшыру яки почта
элемтəсе аша тапшыру турында
уведомление белəн яки билгелəнгəн
тəртиптə электрон документ формасында
җибəрү

Боерык нигезендə күчмə тикшерү үткəрү

Билгелəнгəн талəплəрне бозу
фактларын билгелəү

Билгелəнгəн талəплəрне бозу
фактларының булмавын билгелəү

Үткəрелгəн тикшерү нəтиҗəлəре буенча тикшерү акты
төзү, мəҗбүри талəплəрне бозган очракта күрсəтмə төзү

Контроль объекты вəкилен, шул исəптəн контроль буенча
чаралар үткəргəндə катнашкан затларны тикшерү акты белəн
танышу

Контроль объекты вəкиллəренə
кушымталар күчермəлəре белəн
тикшерү актының бер нөсхəсен
тапшыру

Дəүлəт хакимияте
органнарына
мəгълүмат
җибəрү

Күрсəтмəнең
үтəлешен
тикшерү

Кирəк булган очракта почта
элемтəсе аша тикшерү актын
тапшыру турында уведомление
белəн яки электрон документ
формасында билгелəнгəн тəртиптə
җибəрү зарур.

Күчмə тикшерү турында
тикшерүлəрне исəпкə алу журналында
вазыйфаи затның язмасы
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Татарстан Республикасы Транспорт һəм
юл хуҗалыгы министрлыгының
Татарстан Республикасы территориясендə
юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə
региональ дəүлəт контролен гамəлгə
ашыру буенча административ регламенты
3 нче номерлы кушымта
БАШКА ДƏҮЛƏТ ОРГАННАРЫННАН, ҖИРЛЕ ҮЗИДАРƏ ОРГАННАРЫННАН
ЯИСƏ ОЕШМАЛАРДАН ТИКШЕРҮЛƏР УЗДЫРГАНДА ВЕДОМСТВОАРА
МƏГЪЛҮМАТИ ХЕЗМƏТТƏШЛЕК КЫСАЛАРЫНДА МИНИСТРЛЫК
ТАРАФЫННАН СОРАТЫП АЛЫНА ТОРГАН АЛАР КАРАМАГЫНДА БУЛГАН
ДОКУМЕНТЛАР ҺƏМ (ЯИСƏ) МƏГЪЛҮМАТ ИСЕМЛЕГЕ
Соратып алына торган документның исеме
һəм (яки) соратып алына торган мəгълүмат

Документлар һəм (яисə)
соратып алына торган
мəгълүмат карамагында булган
дəүлəт органы, җирле үзидарə
органы йə оешма

1

2

Юридик затларның бердəм дəүлəт реестрыннан
белешмəлəр

Федераль салым хезмəте

Дəүлəт статистикасы органнары тарафыннан
билгелəнгəн ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ,
ОКОГУ буенча гомумроссия предприятие һəм
оешмалар классификаторы (ОКПО) һəм аның
белəн бəйле Гомумроссия классификаторлары
кодлары турында белешмəлəр

Росстат

Инженерлык эзлəнүлəре, архитектура-төзелеш
Ростехнадзор
проектлау, төзелеш, реконструкция, капиталь
төзелеш объектларын капиталь ремонтлау
өлкəсендə үз-үзен көйлəүче оешмалар реестрыннан
өземтə
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Татарстан Республикасы Транспорт һəм
юл хуҗалыгы министрлыгының
Татарстан Республикасы территориясендə
юл хəрəкəтен оештыру өлкəсендə
региональ дəүлəт контролен гамəлгə
ашыру буенча административ регламенты
4 нче номерлы кушымта

Форма

ХИСАП
ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсəтмəне үтəү турында
№ ____________

___________________________________________________________
хуҗалык итүче субъект исеме
________________________________yaña
________________________________
гамəлдə ______________________________ Татарстан Республикасы Транспорт һəм
юл хуҗалыгы министрлыгының Татарстан Республикасы Транспорт һəм юл
хуҗалыгы министрлыгыннан бирелгəн күрсəтмəнең үтəлеше турында əлеге хисап
тапшыра_______________ №___________:
№
т/б

Белешмəлəр булган документлар исемлеге,
күрсəтмəнең үтəлешен раслаучы

Саны, данəсе

1.
2.
3.
Хисапта ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү тəртибе күрсəтелгəн күрсəтмəдə
күрсəтелгəн тəртипкə туры килə_______________ №___________.
Күрсəтмəнең үтəлеше турында хисап Татарстан Республикасы Транспорт һəм
юл хуҗалыгы министрлыгына 420061, Татарстан Республикасы, Казан шəһəре,
Н.Ершов ур., 31А адресы буенча бирелде __________________
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шəхси/почта буенча
________________________________________________________________________
___________________________________________
Ф. и. о., юридик зат тəкъдим итəргə вəкалəтле зат вазыйфасы

________________________________________________________________________
___________________________________________
имза, мөһер

