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регламентына үзгәрешләр кертү турында 

 
Боерык бирәм: 
Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2018 

елның 19 декабрендәге 634 номерлы боерыгы (2019 елның 29 апрелендәге 190 
номерлы, 2019 елның 12 ноярендәге 590 номерлы Татарстан Республикасы 
Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының боерыклары белән кертелгән 
үзгәрешләр белән) белән расланган Региональ һәм муниципальара әһәмияткә ия 
булган автомобиль юлларының сакланышын тәэмин итүгә региональ дәүләт 
күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл 
хуҗалыгы министрлыгының Административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1.2 пунктының алтынчы абзацын үз көчен югалткан дип танырга; 
1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 
"1.3. Региональ дәүләт күзәтчелеге нигезендә гамәлгә ашырыла: 
Россия Федерациясе Конституциясе белән (Российская газета, 1993, 25 

декабрь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба - РФ Граждан кодексы) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1994, № 32, 3301 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Җир кодексы (алга таба - РФ Җир кодексы) (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2001, № 44, 4147 ст., кертелгән үзгәрешләрне 
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исәпкә алып); 
Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы (алга таба - РФ Шәһәр төзелеше 

кодексы) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Юл хәрәкәте иминлеге турында" 1995 елның 10 декабрендәге 196-ФЗ 
номерлы Федераль закон (алга таба - 196-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 1995, № 50, ст. 4873, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

"Техник җайга салу турында" 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба - 184-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2002, № 52, 5140 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль 
закон (Россия газетасы, 2006, 15 март, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 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., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм 
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 
елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 257-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2007, № 46, 5553 
статья, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 
турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 
294-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2008, 
№ 52, 6249 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 
территорияләре турында» 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба - 473-ФЗ номерлы Федераль закон) (хокукый мәгълүматның рәсми 
интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2014, 29 декабрь, бастырып чыгару номеры: 
0001201412290024, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Юл хәрәкәте кагыйдәләре турында» 1993 елның 23 октябрендәге 1090 
номерлы Россия Федерациясе Министрлар - Хөкүмәте Карары (алга таба - Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 1090 номерлы карары) (Россия Федерациясе Президенты 
һәм Хөкүмәте актлары җыелышы, 1993, № 47, 4531 ст., кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

«Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын бүлеп бирелгән полосалар 
чикләрендә урнашкан юл сервисы объектлары белән тәэмин итүгә карата таләпләр 
турында» 2009 елның 29 октябрендәге 860 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары (алга таба - РФ Хөкүмәтенең 860 номерлы карары) (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2009, № 44, 5253 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль контроль 
органнары тарафыннан юридик затларны һәм индивидуаль эшкуарларны планлы 
тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү Кагыйдәләрен раслау турында» 
2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга 



3 

таба - РФ Хөкүмәтенең 489 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 2010, № 28, № 3706 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 елның 15 апрелендәге 272 номерлы 
карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2011, № 17, 2407 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып) белән расланган Автомобиль транспортында йөкләр 
ташу кагыйдәләре); 

"Тикшерүләрнең бердәм реестрын формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре 
турында» 2015 елның 28 апрелендәге 415 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары (алга таба - РФ Хөкүмәтенең 415 номерлы карары) (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2015, № 19, 2825 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Дәүләт контролен (күзәтчелеген), муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга 
вәкаләтле органнар тарафыннан алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе 
резидентларына карата үткәрелә торган Уртак план тикшерүләре турында» 2015 
елның 22 октябрендәге 1132 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга 
таба-РФ Хөкүмәтенең 1132 номерлы карары) (Хокукый мәгълүмат рәсми интернет-
порталы (www.pravo.gov.ru), 2015, 26 октябрь, бастырып чыгару номеры: 
001201510260012); 

"Түләүсез нигездә, шул исәптән электрон формада, дәүләт контроле 
(күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары, башка дәүләт 
органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарына яки җирле 
үзидарә органнарына буйсынган оешмалардан тикшерүләр оештырганда һәм 
үткәргәндә, документлар һәм (яки) мәгълүмат алу турында соратып алу һәм аларны, 
шул исәптән, электрон формада, документлар һәм (яки) ведомствоара мәгълүмати 
хезмәттәшлек кысаларында мәгълүмат алу турында" Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2016 елның 18 апрелендәге 323 номерлы карары (алга таба - РФ 
Хөкүмәтенең 323 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 
2016, 25 апрель, № 17, 2418 ст.); 

"Дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) аерым төрләрен оештырганда һәм 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында" 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 17 августындагы 806 номерлы карары 
(алга таба - РФ Хөкүмәтенең 806 номерлы карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми 
интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2016, 26 август, бастырып чыгару номеры: 
0001201608260025, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Контроль (күзәтчелек) эшчәнлекне автоматлаштыру буенча типлаштырылган 
болытлы карар «Дәүләт мәгълүмат системасы турында" 2018 елның 21 апрелендәге 
482 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба - РФ Хөкүмәтенең 
482 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2018, № 18, № 
2633 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 19 апрелендәге 724-р номерлы 
күрсәтмәсе белән расланган (алга таба - РФ Хөкүмәтенең 724-р номерлы күрсәтмәсе 
белән расланган) дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль 
органнары, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарына яки җирле 
үзидарә органнарына буйсынган оешмалардан тикшерүләр оештырганда һәм 
үткәргәндә соратып алына торган һәм (яки) алына торган документлар һәм (яисә) 
мәгълүмат исемлеге (алга таба - РФ Хөкүмәтенең № 724-р боерыгы белән расланган 
исемлек) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы (pravo.gov.ru), 2016, 22 
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апрель, бастырып чыгару номеры: 0001201604220035, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 
һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында «Федераль закон 
нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы 
боерыгы (алга таба - Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы 
боерыгы) (Россия газетасы, 2009, 14 май, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2009 елның 27 
августындагы 150 номерлы боерыгы (алга таба-Россия Транспорт министрлыгының 
150 номерлы боерыгы белән расланган Тәртип) белән расланган автомобиль 
юлларының техник торышын бәяләүне үткәрү тәртибе (федераль башкарма 
хакимият органнарының норматив актлары бюллетене, 2010, 15 февраль); 

Россия Федерациясе транспорт Министрлыгының 2012 елның 8 июнендәге 
163 номерлы боерыгы (алга таба - Россия Транспорт министрлыгының 163 номерлы 
боерыгы белән расланган Тәртип) белән расланган федераль әһәмияттәге гомуми 
файдаланудагы автомобиль юлларын карап тоту дәрәҗәсен бәяләү тәртибе 
(Федераль башкарма хакимият органнарының норматив актлары бюллетене, 2012, 3 
декабрь); 

Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2012 елның 16 ноябрендәге 
402 номерлы боерыгы белән расланган автомобиль юлларын капиталь ремонтлау, 
ремонтлау һәм карап тоту буенча эшләрне классификацияләү (Россия газетасы, 
2013, 5 июнь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2013 елның 12 ноябрендәге 
348 номерлы«Автомобиль юлы хуҗасы тарафыннан автомобиль юлларының юл буе 
полосалары чикләрендә капиталь төзелеш объектларының, юл эшчәнлеген башкару 
өчен билгеләнгән объектларның һәм юл сервисы объектларының юл буе полосалары 
чикләрендә, шулай ук реклама конструкцияләрен, мәгълүмат щитларын һәм 
күрсәткечләрен урнаштырганда, мәҗбүри үтәлергә тиешле техник таләпләрне һәм 
шартларны үтәү мониторингы үткәрү тәртибен раслау турында» боерыгы (алга таба 
- Россия Транспорт министрлыгының 348 боерыгы) (Россия газетасы, 2014, 9 
апрель); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2016 елның 19 
декабрендәге 817 номерлы боерыгы "Россия Федерациясе территориясендә төзелгән 
алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентларына карата дәүләт 
контроле (күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан 
планнан тыш тикшерүләр үткәрүне килештерү тәртибен раслау турында" (алга таба 
- Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 817 номерлы боерыгы) (Хокукый 
мәгълүматның рәсми интернет - порталы (www.pravo.gov.ru), 2017, 21 март, 
бастырып чыгару номеры: 001201703210041); 

Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2019 елның 5 июнендәге 167 
номерлы "Авыр йөкле һәм (яки) зур габаритлы транспорт чарасының автомобиль 
юллары буйлап хәрәкәт итүгә махсус рөхсәт бирү тәртибен раслау турында" 
боерыгы (Хокукый мәгълүмат рәсми интернет - порталы ) (www.pravo.gov.ru), 2019, 
26 июль, бастырып чыгару номеры 001201907260107); 

Таможня берлеге комиссиясенең 2011 елның 18 октябрендәге 827 номерлы 
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карары  белән расланган «Автомобиль юллары иминлеге» Таможня берлегенең (ТРС 
014/2011) техник регламенты (алга таба - Таможня берлегенең Техник Регламенты) 
(Таможня берлеге комиссиясенең рәсми сайты http://www.tsouz.ru/, 2011, 21 октябрь, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл 
эшчәнлеге турында» 2009 елның 3 августындагы 43-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба - 43-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) 
(Татарстан Республикасы, 2009, 11 август, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 
мәсьәләләре» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 6 
июлендәге 317 номерлы карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнары 
норматив актлары җыентыгы» журналы, 2005, № 28, 0646 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына бүлеп бирелгән полосалар һәм 
юл буе полосалары турында» 2008 елның 1 декабрендәге 841 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба - 841 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты Карары) («Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма 
хакимият органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 2008, № 47, 1925 ст., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2011 елның 10 ноябрендәге 929 номерлы Төбәк 
әһәмияттәге яки Татарстан Республикасы муниципальара әһәмиятендәге гомуми 
файдаланудагы автомобиль юлларын ремонтлау һәм карап тоту эшләрен оештыру 
һәм үткәрү кагыйдәләр  карары (алга таба - Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 929 номерлыкарары белән расланган Кагыйдәләр) ("Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика 
башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы" журналы, 2011, № 47, 
2508 ст.); 

«Татарстан Республикасының төбәк һәм муниципальара әһәмияттәге 
автомобиль юллары сакланышын тәэмин итүгә төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру тәртибен раслау турында» 2016 елның 28 июлендәге 522 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба - Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 522 номерлы карары) («Татарстан Республикасы 
законнары җыелышы» журналы, 2016, № 12, 0368 ст., кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

«Татарстан Республикасының төбәк әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы 
автомобиль юлларына юл сервисы объектларын тоташтыру буенча хезмәт 
күрсәтүләр кыйммәтен, исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2017 елның 7 февралендәге 65 номерлы карары 
(«Татарстан Республикасы законнары җыелышы» журналы, 2017, № 15, 0564 ст.); 

"Татарстан Республикасында аларга карата риск-юнәлешле якын килү 
кулланыла торган региональ дәүләт контроле (күзәтчелеге) төрләре исемлеген 
раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 27 
сентябрендәге 856 номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы 
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Министрлар Кабинетының 856 номерлы карары) (Татарстан Республикасы хокукый 
мәгълүматының рәсми порталы (PRAVO.TATARSTAN.RU) 2018, 3 октябрь); 

«Татарстан Республикасының төбәк һәм муниципальара әһәмияттәге 
автомобиль юлларының сакланышын тәэмин итүгә төбәк дәүләт күзәтчелеген 
гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында «Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 2016 елның 28 июлендәге 522 номерлы карары белән расланган 
Татарстан Республикасының төбәк һәм муниципальара әһәмияттәге автомобиль 
юлларының сакланышын тәэмин итүгә төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру 
тәртибенә үзгәреш кертү һәм юридик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар 
тарафыннан кулланыла торган җитештерү объектларын Татарстан 
Республикасының төбәк һәм муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларының 
сакланышына региональ дәүләт күзәтчелеген оештырганда билгеле бер риск 
категориясенә кертү критерийларын раслау турында» Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2018 елның 31 октябрендәге 969 номерлы карары (алга 
таба - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 969 номерлы карары) 
(Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) 2018, 26 ноябрь); 

«Татарстан Республикасының төбәк яки муниципальара әһәмияттәге гомуми 
файдаланудагы автомобиль юллары исемлеген раслау турында» 2009 елның 17 
октябрендәге 916 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары 
(«Татарстан Республикасы законнары җыелышы» журналы, 2019, № 79, ст.2182).»; 

Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2018 
елның 28 апрелендәге 263 номерлы "Региональ яисә муниципальара әһәмияттәге 
автомобиль юлы хуҗасы тарафыннан региональ йә муниципальара әһәмияттәге 
автомобиль юлының башка автомобиль юллары белән кисешү һәм региональ йә 
муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлының башка автомобиль юлына килеп 
кушылу корылмаларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, ремонтлау 
максатларында язмача рөхсәт бирү тәртибен һәм мондый рөхсәт бирү өчен кирәкле 
документлар исемлеген раслау турында" боерыгы (алга таба - Министрлыкның 263 
номерлы боерыгы) (Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) 2018, 1 июнь); 

1.13 пунктының җиденче абзацын үз көчен югалткан дип танырга; 
2.11 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 "Тикшерү үткәрүче министрлыкның вазыйфаи затларының дәлилләнгән 
тәкъдимнәре нигезендә катлаулы һәм (яки) озак вакытлы махсус тикшеренүләр һәм 
экспертизалар үткәрү зарурлыгына бәйле аерым очракларда алгарышлы социаль-
икътисадый үсеш территориясе резидентына карата тикшерү үткәрү вакыты 
озайтыла, ләкин кече предприятиеләргә карата утыз сәгатьтән дә артык түгел, 
микропредприятиеләргә карата ун сәгатьтән дә артык түгел һәм алгарышлы 
социаль-икътисадый үсеш территориясенең башка резидентларына карата унбиш эш 
көненнән дә артмый"; 

2.23 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 
"Әлеге Регламентның 2.18 пунктында күрсәтелгән мәҗбүри таләпләрне, 

фактлар турында җитәрлек мәгълүматларны бозуга юл куйган зат турында дөрес 
мәгълүмат булмаганда, Министрлыкның вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан 
алынган мәгълүматны алдан тикшерү үткәрелергә мөмкин. Кергән мәгълүматка 
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алдан тикшерү үткәрү барышында өстәмә белешмәләр һәм материаллар (шул 
исәптән телдән) соратып алу буенча чаралар күрелә, мәгълүмат биргән затларда 
юридик затның, шәхси эшкуарның министрлык карамагында булган документларын 
карау үткәрелә, кирәк булганда, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр белән үзара 
бәйләнешсезлекне контрольдә тоту һәм күрсәтелгән затларга мәгълүмат бирү һәм 
Министрлык таләпләрен үтәү бурычларын йөкләмичә, чаралар үткәрелә. Алдан 
тикшерү кысаларында юридик заттан, шәхси эшмәкәрдән алынган мәгълүматка 
карата аңлатмалар соратып алынырга мөмкин, ләкин мондый аңлатмаларны һәм 
башка документларны тапшыру мәҗбүри түгел.»; 
  2.24 пунктта «мәҗбүри таләпләрне бозу турында» сүзләрен төшереп 
калдырырга. 

 
 
 

Министр           Л.Р. Сафин 


