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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 2016 

елның 14 ноябрендәге 311 номерлы 

боерыгы белән расланган Электр 

энергетикасы өлкәсендә һәм җылылык 

белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт 

тарафыннан җайга салына торган 

бәяләргә (тарифларга) кертелә торган, 

инвестиция ресурсларыннан файдалану 

өлешендә дәүләт тарафыннан җайга 

салына торган бәяләр (тарифлар) 

өлкәсендә төбәк дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча 

дәүләт функциясен үтәү буенча 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитеты административ 

регламентына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының норматив 

хокукый актын законнарга туры китерү максатында 

б о е р ы к  б и р ә м: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2016 

елның 14 ноябрендәге 311 номерлы боерыгы (Дәүләт комитетының 2018 елның 

16 гыйнварындагы 5 номерлы, 2019 елның 15 февралендәге 18 номерлык 

боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Электр 

энергетикасы өлкәсендә һәм җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт 

тарафыннан җайга салына торган бәяләргә (тарифларга) кертелә торган, 

инвестиция ресурсларыннан файдалану өлешендә дәүләт тарафыннан җайга 

салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәү буенча Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты (алга таба – Дәүләт комитеты) 
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административ регламентына (алга таба – Регламент) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1 бүлектә: 

1.2 пунктта: 

икенче абзацта «техник аудит һәм инвестиция программалары бүлеге, 

административ практика бүлеге» сүзләрен «инвестиция программалары бүлеге, 

контроль-ревизия бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

дүртенче абзацта «һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасы йогынты актларының җыелма реестры» Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2013 елның 23 

августындагы 593 номерлы карары нигезендә «Татарстан Республикасы йогынты 

актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат 

системасына кертү» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.3 пунктның егерме сигезенче абзацын гамәлдән чыккан дип танырга; 

1.8.1 пунктның тугызынчы абзацын гамәлдән чыккан дип танырга; 

1.9.2 пунктның 1.9.2 пунктчасында: 

икенче абзацта «141 номерлы боерык белән» сүзләрен «Россия Икътисадый 

үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы боерыгы белән» 

сүзләренә алмаштырырга; 

алтынчы абзацта «141 номерлы боерык белән» сүзләрен «Россия 

Икътисадый үсеш министрлыгының 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы 

боерыгы белән» сүзләренә алмаштырырга; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 593 

номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына 

кертелгән» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2 бүлектә: 

2.1.5 пунктның 2.1.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.1.5. Дәүләт функциясен үтәү турында мәгълүмат төбәк дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар тарафыннан бирелә: 

- шәхси кабул итү кысаларында турыдан-туры; 

- язмача рәвештә (шушы Регламентның 2.1.2 пунктында күрсәтелгән 

реквизитлар буенча почта аша мөрәҗәгать иткәндә); 

- электрон почта аша. 

Телдән җиткерелгән мөрәҗәгатькә җавап мөрәҗәгать иткәннән соң 

кичекмәстән бирелә, язмача мөрәҗәгатькә һәм (яки) электрон почта аша килгән 

мөрәҗәгатькә җавап, тиешенчә, күрсәтелгән почта адресына яисә электрон 

адреска әлеге мөрәҗәгатьне Дәүләт комитетында теркәгән көннән соң календарь 

көннәрендә исәпләнә торган утыз көнлек чорда җибәрелә. 

Кызыксынган затларга мәгълүмат бирүнең төп таләпләре: бирелгән 

мәгълүматның дөреслеге, мәгълүматны бәян итүдә төгәллек, мәгълүмат 

җиткерүнең тулы дәрәҗәдә булуы, мәгълүматны алуның уңайлы һәм үтемле 

булуы, мәгълүматны бирүнең оператив рәвештә башкарылуы. 
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Инвалидларның Дәүләт комитетының тикшерү үткәрүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затларына тоткарлыксыз үтеп керә алуы, шул исәптән объектларга 

киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук объект буенча хәрәкәт итү 

мөмкинлеге тәэмин ителә. 

Кирәк булганда, төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруга 

вәкаләтле вазыйфаи затлар инвалидларның һәм мөмкинлекләре чикләнгән 

затларның яшәү урыны буенча барып, видеоэлемтә аша, интернет аша 

дистанцион режимда элемтәгә чыга ала. 

Дәүләт комитетының рәсми сайтында – http://kt.tatarstan.ru/, мәгълүмат 

стендларында дәүләт функциясен үтәү мәсьәләләре буенча түбәндәге 

мәгълүматлар урнаштырыла: 

1) урнашу урыны, элемтә телефоннары, «Интернет» челтәрендәге рәсми 

сайтлар, электрон почта адреслары турындагы белешмәләр; 

2) Россия Федерациясе законнарының һәм Татарстан Республикасы 

законнарының дәүләт функциясен үтәү тәртибенә кагыла торган төп 

нигезләмәләре турындагы мәгълүмат; 

3) кушымталары белән бергә шушы Административ регламент тексты; 

4) дәүләт функциясен үтәү баршы турында мәгълүмат; 

5) юридик затларга һәм шәхси эшкуарларга карата ел саен планлы 

тикшерүләр үткәрү планы (алга таба – ел саен үткәрелә торган План); 

6) тикшерү үткәргәндә Дәүләт комитетындагы вазыйфаи затларның юридик 

затның, шәхси эшкуарның хокукларын бозуга китергән гамәлләрен (гамәл 

кылмавын) шикаять кылу тәртибе; 

7) төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру предметы зарури 

таләпләр үтәлешен бәяләүдән гыйбарәт булган, әлеге зарури таләпләрне үз эченә 

алган норматив хокукый актларның яки аларның аерым өлешләренең исемлеге, 

шулай ук тиешле норматив хокукый актларның текстлары; 

8) төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру тәҗрибәсен даими 

(елга бер мәртәбәдән ешрак түгел) гомумиләштерү буенча мәгълүматлар, шул 

исәптән иң еш очрый торган зарури таләпләрне бозу очракларын, юридик затлар, 

шәхси эшкуарлар тарафыннан мондый бозуларны булдырмау максатларында 

күрелергә тиешле чараларга карата киңәшләрне дә күрсәтеп; 

9) дәүләт серен саклау турында Россия Федерациясе законнары таләпләрен 

исәпкә алып, гадәттән тыш югары, югары һәм әһәмиятле хәтәрлек категориясенә 

кертелгән, юридик затлар, шәхси эшкуарлар тарафыннан кулланыла торган 

объектлар турында мәгълүмат. 

Төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) үтәү тәртибе турында мәгълүмат 

такталары, визуаль, текстлы мәгълүмат Дәүләт комитетына төп ишектән керү 

өлешендәге стендларда һәм гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү бүлеге 

аша керә торган җирдә, мәнфәгатьле затлар өчен, шул исәптән инвалидлар һәм 

мөмкинлекләре чикләнгән затлар өчен дә, күренә торган урыннарда 

урнаштырыла.». 
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2.3 пунктның 2.3.2 пунктчасындагы алтынчы абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясенең бер резидентына 

карата тикшерү уздырганда, тикшерүне уздыручы Дәүләт комитеты вазыйфаи 

затларының нигезле тәкъдимнәре нигезендә катлаулы һәм (яки) озак вакытлы 

махсус тикшеренүләрне һәм экспертизаларны уздыру зарурлыгына бәйле 

искәрмәле очракларда, тикшерү уздыру срогы озынайтыла, ләкин кече 

предприятиеләргә карата иң күбе – утыз сәгатькә һәм микропредприятиеләргә 

карата иң күбе – ун сәгатькә һәм алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 

территориясенең башка резидентларына карата иң күбе – унбиш эш көненә 

кадәр.»; 

2.4 пунктның 2.4.5 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.4.5. Юридик затларга, шәхси эшкуарларга карата, алар гамәлгә ашыра 

торган торган эшчәнлеккә беркетелгән хәтәрлек категориясенә карап, планлы 

тикшерүләр уздыру Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 

елның 5 августындагы 555 номерлы карары нигезендә, түбәндәгечә ешлыкта 

гамәлгә ашырыла: 

гадәттән тыш хәтәрлек категориясе өчен – елына бер тапкыр; 

югары хәтәрлек категориясе өчен – ике елга бер тапкыр; 

шактый хәтәр категория өчен – өч елга бер тапкыр; 

уртача хәтәрлек категориясе өчен – дүрт елга бер тапкырдан ешрак түгел 

һәм биш елга кимендә бер тапкыр; 

уртача хәтәрлек категориясе өчен – алты елга бер тапкырдан ешрак түгел 

һәм сигез елга кимендә бер тапкыр. 

Түбән дәрәҗәле хәтәрлек категориясенә кертелгән контрольлек 

субъектларына карата планлы тикшерүләр үткәрелми. 

Юридик затларны һәм шәхси эшкуарларны планлы тикшерүне Ел саен 

уздырыла торган планлы тикшерүләргә кертү нигезе булып билгеле бер 

куркынычлылык категориясе өчен билгеләнгән срокның бетүе тора: 

1) юридик затны, шәхси эшкуарны дәүләт теркәвенә алу; 

2) юридик затка, шәхси эшкуарга карата үткәрелгән соңгы планлы тикшерү. 

2020 елның 31 декабренә кадәрге чорда үзләре турында белешмәләр кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларының бердәм реестрына кертелгән, «Россия 

Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы федераль законның 4 статьясындагы нигезләмәләргә 

ярашлы нигездә кече эшкуарлык субъектларына кертелгән юридик затларга һәм 

шәхси эшкуарларга карата төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашырганда уздырылган планлы тикшерүләр 294-ФЗ номерлы федераль законның 

26.2 статьясындагы 1 өлешнең 1 пункты таләпләренә ярашлы рәвештә оештырыла 

һәм үткәрелә.»; 

2.5 пунктның 2.5.1 пунктчасында «техник аудит һәм инвестиция 

программалары бүлеге» сүзләрен «инвестиция программалары бүлеге» сүзләренә 

алмаштырырга; 
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5 бүлектә: 

5.6 пунктның икенче абзацында «техник аудит һәм инвестиция 

программалары бүлеге» сүзләрен «инвестиция программалары бүлеге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

5.7 пунктның бишенче абзацында «техник аудит һәм инвестиция 

программалары бүлеге башлыгы тарафыннан» сүзләрен «инвестиция 

программалары бүлеге башлыгы тарафыннан» сүзләренә алмаштырырга; 

5.11 пунктның беренче абзацында «административ практика бүлеге 

тарафыннан» сүзләрен «контроль-ревизия бүлеге тарафыннан» сүзләренә 

алмаштырырга; 

5.12 пунктның беренче абзацында «Административ практика бүлеге 

башлыгы» сүзләрен «Контроль-ревизия бүлеге башлыгы» сүзләренә 

алмаштырырга; 

5.15 пунктның беренче абзацында «мәгълүматлаштыру бүлеге» сүзләрен 

«мәгълүмат-техника ягыннан хезмәтләр күрсәтү бүлеге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

5.24 пунктта: 

беренче абзацта «мәгълүматлаштыру бүлеге» сүзләрен «мәгълүмат-техника 

ягыннан хезмәтләр күрсәтү бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 593 

номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына 

кертелгән» сүзләрен төшереп калдырырга; 

дүртенче абзацтда «, «Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Гамәлнең нәтиҗәсе: планлы документар тикшерүне башкару нәтиҗәләре 

хакында Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган һәм тиешле 

дәүләт мәгълүмат системаларына кертелгән мәгълүмат.»; 

5.31 пунктта: 

беренче абзацта «мәгълүматлаштыру бүлеге» сүзләрен «мәгълүмат-техника 

ягыннан хезмәтләр күрсәтү бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 593 

номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына 

кертелгән» сүзләрен төшереп калдырырга; 

дүртенче абзацтда «, «Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Гамәлнең нәтиҗәсе: планлы күчмә тикшерүне башкару нәтиҗәләре 

хакында Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган һәм тиешле 

дәүләт мәгълүмат системаларына кертелгән мәгълүмат.»; 

5.39 пунктта: 

беренче абзацта «мәгълүматлаштыру бүлеге» сүзләрен «мәгълүмат-техника 

ягыннан хезмәтләр күрсәтү бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 593 

номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына 

кертелгән» сүзләрен төшереп калдырырга; 

дүртенче абзацтда «, «Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Гамәлнең нәтиҗәсе: планнан тыш документар тикшерүне башкару 

нәтиҗәләре хакында Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган һәм 

тиешле дәүләт мәгълүмат системаларына кертелгән мәгълүмат.»; 

5.47 пунктта: 

беренче абзацта «мәгълүматлаштыру бүлеге» сүзләрен «мәгълүмат-техника 

ягыннан хезмәтләр күрсәтү бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 593 

номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына 

кертелгән» сүзләрен төшереп калдырырга; 

дүртенче абзацтда «, «Татарстан Республикасы йогынты актларының 

җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Гамәлнең нәтиҗәсе: планнан тыш күчмә тикшерүне башкару нәтиҗәләре 

хакында Дәүләт комитетының рәсми сайтында урнаштырылган һәм тиешле 

дәүләт мәгълүмат системаларына кертелгән мәгълүмат.». 

2. Бу карар аны рәсми бастырып чыгарган көннән башлап 10 көн узгач үз 

көченә керә. 

 

 

Рәис                А.С.Груничев 


