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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «Татарстан Республикасының 

дәүләт хакимияте органнары һәм (яки) 

алар карамагындагы казна учреждение-

ләре булып торган Татарстан Республи-

касы бюджет системасы бюджетлары ке-

ремнәренең баш администраторлары тара-

фыннан бюджет вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру тәртибен билгеләү турында»           

2011 ел, 6 июнь, 449 нчы карарына 

теркәлгән Татарстан Республикасының 

дәүләт хакимияте органнарына беркетелә 

торган җирле бюджетлар керемнәре 

чыганаклары исемлегенә үзгәреш кертү 

хакында 

 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сының дәүләт хакимияте органнары һәм (яки) алар карамагындагы казна учреждение-

ләре булып торган Татарстан Республикасы бюджет системасы бюджетлары ке-

ремнәренең баш администраторлары тарафыннан бюджет вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру тәртибен билгеләү турында» 2011 ел, 6 июнь, 449 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 1 март, 143 нче; 2013 ел, 24 май, 

348 нче; 2014 ел, 31 гыйнвар, 51 нче; 2014 ел, 11 август, 583 нче; 2015 ел, 18 май,             

353 нче; 2015 ел, 5 сентябрь, 645 нче; 2016 ел, 26 октябрь, 780 нче; 2017 ел, 14 апрель, 

228 нче;  2017 ел, 27 декабрь, 1041 нче, 2019 ел, 26 ноябрь, 1080 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) теркәлгән Татарстан Республикасының дәүләт 

хакимияте органнарына беркетелә торган җирле бюджетлар керемнәре чыганаклары 

исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

I бүлектә:  
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1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына беркетелгән керемнәр чы-

ганаклары:  

1) шәһәр округының муниципаль органы (муниципаль казна учреждениесе) белән 

муниципаль контракт төзүдән читләшүгә китерелгән зыянны каплау максатларында 

түләүләр, шулай ук дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган өчен шәһәр округы бюджетына күчерелергә тиешле 

башка акчалар (муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана торган 

муниципаль контракттан тыш); 

2) муниципаль районның муниципаль органы (муниципаль казна 

учреждениесе) белән муниципаль контракт төзүдән читләшүгә китерелгән зыянны 

каплау максатларында түләүләр, шулай ук дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны 

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

системасы турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен муниципаль район 

бюджетына күчерелергә тиешле башка акчалар (муниципаль юл фонды акчалары 

хисабына финанслана торган муниципаль контракттан тыш); 

3) авыл җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна учреждениесе) 

белән муниципаль контракт төзүдән читләшүгә китерелгән зыянны каплау 

максатларында, шулай ук дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында 

Россия Федерациясе законын бозган өчен авыл җирлеге бюджетына күчерелергә 

тиешле башка акчалар (муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана 

торган муниципаль контракттан тыш); 

4) шәһәр җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна учреждениесе) 

белән муниципаль контракт төзүдән читләшүгә китерелгән зыянны каплау 

максатларында түләүләр, шулай ук дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү 

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

турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен шәһәр җирлеге бюджетына 

күчерелергә тиешле башка акчалар (муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән 

финанслана торган муниципаль контракттан тыш); 

5) шәһәр җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна учреждениесе) 

белән муниципаль контрактны өзгәндә, башкаручының (подрядчының) аны үтәүдән 

берьяклы баш тартуына бәйле рәвештә, зыянны каплау максатларында түләүләр 

(муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана торган муниципаль 

контракттан тыш); 

6) муниципаль районның муниципаль органы (муниципаль казна 

учреждениесе) белән төзелгән муниципаль контрактны өзгәндә, башкаручының 

(подрядчының) аны үтәүдән берьяклы баш тартуы сәбәпле, зыянны каплау 

максатларында түләүләр (муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана 

торган муниципаль контракттан тыш); 

7) авыл җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна учреждениесе) 

белән төзелгән муниципаль контрактны өзгәндә, башкаручының (подрядчының) аны 

үтәүдән берьяклы баш тартуы сәбәпле, зыянны каплау максатларында түләүләр 
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(муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана торган муниципаль 

контракттан тыш); 

8) шәһәр җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна учреждениесе) 

белән төзелгән муниципаль контрактны өзгәндә башкаручының (подрядчының) аны 

үтәүдән берьяклы баш тартуы белән төзелгән зыянны каплау максатларында түләүләр 

(муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана торган муниципаль 

контракттан тыш).»; 

4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына 

беркетелгән керемнәр чыганаклары: 

1) әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны каплау турында дәгъвалар буенча 

түләүләр, шулай ук әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны (аеруча саклана торган 

табигать территорияләрендә әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыяннан тыш) үз теләге 

белән каплаган очракта түләнә торган түләүләр, муниципаль берәмлек бюджетына 

күчерелергә тиешле түләүләр; 

2) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 7 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар-милекне саклау өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте органнарының вазыйфаи затлары, 

Россия Федерациясе субъектлары учреждениеләре тарафыннан салына торган адми-

нистратив хокук бозулар (хайваннар дөньясы объектларыннан һәм биологик су ре-

сурсларыннан рөхсәтсез файдаланган өчен штрафлар); 

3) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм та-

бигатьтән файдалану өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ 

хокук бозулар өчен (ау кагыйдәләрен, балыкчылыкны һәм хайваннар дөньясы объ-

ектларыннан файдалануны регламентлаучы кагыйдәләрне бозган өчен штрафлар); 

4) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ булма-

ганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына тор-

ган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар (дәүләт күзәтчелеген 

(контрольлеген) гамәлгә ашыручы орган (вазыйфаи зат), дәүләт күзәтчелеген (вазый-

фаи зат) гамәлгә ашыруга федераль законнар нигезендә вәкаләтле оешма, орган (ва-

зыйфаи зат), вазыйфаи зат), вазыйфаи зат (вазыйфаи зат) тарафыннан законлы 

күрсәтмәне (карарларны, күрсәтмәләрне, карарларны) вакытында үтәмәгән өчен 

штрафлар), муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы); 

5) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ булма-

ганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына тор-

ган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар өчен, (белешмәләр 

(мәгълүмат) биргән өчен штрафлар); 

6) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ булма-

ганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына тор-

ган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар өчен административ 
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штрафлар (дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының вазыйфаи заты, оешманың фе-

дераль законнар нигезендә дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи 

заты, муниципаль контроль органының вазыйфаи заты законлы эшчәнлегенә комача-

улаган өчен штрафлар); 

7) җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ хокук бозулар һәм 

җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгын бозучы административ хокук 

бозулар өчен административ штрафлар (башка штрафлар); 

8) әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны каплау турында дәгъвалар буенча 

түләүләр, шулай ук әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны (аеруча саклана торган 

табигать территорияләрендә әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыяннан тыш) үз теләге 

белән каплаган очракта түләнә торган түләүләр, муниципаль берәмлек бюджетына 

күчерелергә тиешле түләүләр; 

9) 2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән бурычларны түләү исәбенә 

кергән акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр, 2020 елның 1 гыйнварына 

кадәр гамәлдә булган нормативлар буенча муниципаль берәмлек бюджетына күче-

релергә тиеш.»; 

түбәндәге эчтәлекле 8 – 12 пунктларны өстәргә: 

«8. Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгына 

беркетелгән керемнәр чыганаклары: 

1) әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны каплау турында дәгъвалар буенча 

түләүләр, шулай ук әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны (аеруча саклана торган 

табигать территорияләрендә әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыяннан тыш) үз теләге 

белән каплаган очракта түләнә торган түләүләр, муниципаль берәмлек бюджетына 

күчерелергә тиешле түләүләр; 

2) җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссияләре тарафыннан милекне саклау өлкәсендә административ хокук бо-

зулар өчен Россия Федерациясе кодексының 7 бүлегендә билгеләнгән административ 

штрафлар (су объектын үз белдеге белән биләгән яисә алардан билгеләнгән шарт-

ларны бозып файдаланган өчен штрафлар); 

3) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану 

өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ хокук бозулар өчен 

административ штрафлар (җитештерү һәм куллану калдыклары, озон катламын 

җимерә торган матдәләр яисә башка куркыныч матдәләр белән эш иткәндә экологик 

һәм санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәмәгән өчен штрафлар); 

4) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм та-

бигатьтән файдалану өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ 

хокук бозулар өчен (пестицидлар һәм агрохимикатлар белән эш итү кагыйдәләрен 

бозган өчен штрафлар); 
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5) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм та-

бигатьтән файдалану өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ 

хокук бозулар өчен штрафлар (җирләрне бозган өчен штрафлар); 

6) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм та-

бигатьтән файдалану өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ 

хокук бозулар өчен (су саклау зоналарында җир участокларын һәм урманнардан фай-

далану режимын бозган өчен штрафлар); 

7) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм 

табигатьтән файдалану өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган 

административ хокук бозулар өчен (судан файдалану кагыйдәләрен бозган өчен 

штрафлар); 

8) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар-әйләнә-тирә мохитне саклау һәм 

табигатьтән файдалану өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган 

административ хокук бозулар өчен административ штрафлар (гомуми файдалану-

дагы су объектына һәм аның яр буе полосасына гражданнарның ирекле үтеп керүен 

тәэмин итү шартларын үтәмәгән өчен штрафлар); 

9) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар-әйләнә-тирә мохитне саклау һәм 

табигатьтән файдалану өлкәсендә җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган 

административ хокук бозулар өчен (башка штрафлар); 

10) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 

17 бүлегендә билгеләнгән балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ хокук бозулар өчен 

административ штрафлар (башка штрафлар);  

11) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 

19 бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан 

салына торган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар (дәүләт 

күзәтчелеген (контрольлеген) гамәлгә ашыручы орган (вазыйфаи зат), дәүләт 

күзәтчелеген (вазыйфаи зат) гамәлгә ашыруга федераль законнар нигезендә 

вәкаләтле оешма, орган (вазыйфаи зат), вазыйфаи зат), вазыйфаи зат (вазыйфаи зат) 

тарафыннан законлы күрсәтмәне (карарларны, күрсәтмәләрне, карарларны) 

вакытында үтәмәгән өчен штрафлар), муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы); 

12) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 

19 бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан 
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салына торган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар өчен, 

Белешмәләр (мәгълүмат) биргән өчен штрафлар); 

13) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 

19 бүлегендә билгеләнгән җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган 

административ хокук бозулар өчен административ штрафлар (башка штрафлар);  

14) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 

20 бүлегендә билгеләнгән җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган 

административ хокук бозулар һәм җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать 

куркынычсызлыгын бозучы административ хокук бозулар өчен административ 

штрафлар (башка штрафлар); 

15) 2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән бурычларны түләү 

исәбенә кергән акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр, 2020 елның 1 

гыйнварына кадәр гамәлдә булган нормативлар буенча муниципаль берәмлек 

бюджетына күчерелергә тиеш. 

9. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэин итү һәм социаль 

яклау министрлыгына беркетелгән керемнәр чыганаклары: 

1) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 5 

бүлегендә билгеләнгән җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ 

хокук бозулар өчен административ штрафлар (башка штрафлар); 

2) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 

13 бүлегендә билгеләнгән җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган элемтә һәм 

мәгълүмат өлкәсендә административ хокук бозулар өчен административ штрафлар 

(башка штрафлар); 

3) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан 

салына торган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар (дәүләт 

күзәтчелеген (контрольлеген) гамәлгә ашыручы орган (вазыйфаи зат), дәүләт 

күзәтчелеген (вазыйфаи зат) гамәлгә ашыруга федераль законнар нигезендә вәкаләтле 

оешма, орган (вазыйфаи зат), вазыйфаи зат), вазыйфаи зат (вазыйфаи зат) тарафыннан 

законлы күрсәтмәне (карарларны, күрсәтмәләрне, карарларны) вакытында үтәмәгән 

өчен штрафлар), муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы); 

4) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан 

салына торган административ хокук бозулар өчен (белешмәләр (мәгълүмат) 

тапшырмаган өчен штрафлар). 

10. Татарстан Республикасы Хисап палатасына беркетелгән керемнәр чыгана-

клары: 

1) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 5 

бүлегендә билгеләнгән җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм 
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аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ 

хокук бозулар өчен административ штрафлар (башка штрафлар); 

2) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 15 

бүлеге тарафыннан финанс, салымнар һәм җыемнар, иминият, кыйммәтле кәгазьләр 

базары өлкәсендә административ хокук бозулар (Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 46 статьясындагы 6 пунктында күрсәтелгән штрафлардан тыш) өчен 

җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау 

комиссияләре тарафыннан салына торган административ штрафлар (башка 

штрафлар); 

3) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 15 

бүлеге тарафыннан бюджет акчаларын максатчан кулланмау, бюджет кредитын кире 

кайтармау яки вакытында кайтармау, бюджет кредитыннан файдаланган өчен 

түләүне күчермәү яки вакытында күчерү, бюджет кредитын бирү шартларын бозу, 

бюджетара трансфертларны бирү (тоту) тәртибен һәм (яисә) шартларын бозу, бюджет 

инвестицияләрен бирү шартларын бозу, бюджет инвестицияләрен бирү шартларын 

бозу, бюджет инвестицияләрен бирү шартларын бозган өчен административ 

штрафлар, муниципаль берәмлек бюджетына күчерелергә тиешле юридик затларга, 

шәхси эшмәкәрләргә һәм физик затларга субсидияләр; 

4) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына 

торган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар (дәүләт күзәтчелеген 

(контрольлеген) гамәлгә ашыручы орган (вазыйфаи зат), дәүләт күзәтчелеген (вазыйфаи 

зат) гамәлгә ашыруга федераль законнар нигезендә вәкаләтле оешма, орган (вазыйфаи 

зат), вазыйфаи зат), вазыйфаи зат (вазыйфаи зат) тарафыннан законлы күрсәтмәне 

(карарларны, күрсәтмәләрне, карарларны) вакытында үтәмәгән өчен штрафлар), 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы); 

5) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына 

торган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар өчен, (белешмәләр 

(мәгълүмат) биргән өчен штрафлар); 

6) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән җәмәгать судьялары, балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына торган административ хокук 

бозулар өчен административ штрафлар (башка штрафлар); 

7) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, җәмәгать судьялары, балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре тарафыннан салына 

торган идарә итү тәртибенә каршы административ хокук бозулар өчен административ 

штрафлар (дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы вазыйфаи затының, оешманың федераль 

законнар нигезендә дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыруга вәкаләтле вазыйфаи затының, 

муниципаль контроль органының вазыйфаи затының законлы эшчәнлегенә комачаулаган 

өчен штрафлар). 
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11. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясенә беркетелгән 

керемнәр чыганаклары: 

1) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 13 бүле-

гендә билгеләнгән административ штрафлар, элемтә һәм мәгълүмат өлкәсендә муници-

паль контроль органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан ачыкланган административ 

хокук бозулар өчен (башка штрафлар); 

2) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының 14 

бүлеге тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеге һәм үз-үзен көйләүче оешмалар эшчәнлеге 

өлкәсендә административ хокук бозулар өчен муниципаль контроль органнарының ва-

зыйфаи затлары тарафыннан ачыкланган административ штрафлар (күпфатирлы йорт-

ларны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу ту-

рындагы законнар таләпләрен бозган өчен штрафлар); 

3) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының 14 

бүлеге тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеге һәм үз-үзен көйләүче оешмалар эшчәнлеге 

өлкәсендә административ хокук бозулар өчен муниципаль контроль органнарының ва-

зыйфаи затлары тарафыннан ачыкланган административ штрафлар (башка штрафлар); 

4) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19 

бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, муниципаль контроль органнары-

ның вазыйфаи затлары тарафыннан ачыкланган идарә итү тәртибенә каршы админи-

стратив хокук бозулар (дәүләт күзәтчелеген (контрольлеген) гамәлгә ашыручы орган-

ның (вазыйфаи затның) законлы күрсәтмәне (карарларын, күрсәтмәләрен, карарла-

рын) вакытында үтәмәгән өчен штраф, федераль законнар нигезендә дәүләт күзәтче-

леген (вазыйфаи затны), органның (вазыйфаи затның), вазыйфаи затның (вазыйфаи 

затның), муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы); 

5) 2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән бурычларны түләү исәбенә 

кергән акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр, 2020 елның 1 гыйнварына 

кадәр гамәлдә булган нормативлар буенча муниципаль берәмлек бюджетына күче-

релергә тиеш. 

12. Этил спирты, алкогольле продукция җитештерүне, аның әйләнешен һәм 

сыйфатын дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын яклау 

буенча Татарстан Республикасы Дәүләт инспекциясенә беркетелгән керемнәр чы-

ганаклары: 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән бурычларны түләү исәбенә 

кергән акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр, 2020 елның 1 гыйнварына 

кадәр гамәлдә булган нормативлар буенча муниципаль берәмлек бюджетына күче-

релергә тиеш.». 

2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры  

вазыйфаларын башкаручы                                                                    Р.К.Нигъмәтуллин 

 


