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Татарстан Республикасы территори-

ясендә хайваннар белән эш итү 

өлкәсендә дәүләт күзәтчелеген ое-

штыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен 

раслау турында 

 

 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашыр-

ганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау ту-

рында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы, «Хайваннар белән җаваплы эш 

итү һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 

2018 елның 27 декабрендәге 498-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән Татарстан Республикасы территориясендә хайваннар 

белән эш итү өлкәсендә дәүләт күзәтчелеген оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен 

расларга.   

2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Министр-

лар Кабинетының Баш ветеринария идарәсенә йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                    Р.К.Нигъмәтуллин 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2020 ел, 11 февраль, 90 нчы 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы территориясендә хайваннар белән эш итү өлкәсендә дәүләт 

күзәтчелеген оештыру һәм гамәлгә ашыру  

тәртибе 

 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Бу Тәртип Татарстан Республикасы территориясендә хайваннар белән эш итү 

өлкәсендә дәүләт күзәтчелеген оештыру һәм гамәлгә ашыру процедурасын регла-

ментлый (алга таба – дәүләт күзәтчелеге). 

2. Дәүләт күзәтчелеге Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең вәкаләтле 

башкарма органының юридик затлар, аларның җитәкчеләре һәм башка вазыйфаи 

затлар, шәхси эшмәкәрләр, аларның вәкаләтле вәкилләре (алга таба – юридик затлар, 

шәхси эшмәкәрләр) һәм физик затлар тарафыннан хайваннар белән эш итү өлкәсендә 

«Хайваннар белән җаваплы эш итү һәм Россия Федерациясенең аерым закон актла-

рына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 27 декабрендәге 498-ФЗ номерлы Фе-

дераль закон, башка федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителә торган Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы закон-

нары һәм башка норматив хокукый актлары белән билгеләнгән (алга таба – мәҗбүри 

таләпләр) таләпләрне кисәтүгә, ачыклауга һәм булдырмауга юнәлтелгән эшчәнлеге 

булып тора. 

3. Дәүләт күзәтүе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ве-

теринария идарәсе һәм аның территориаль органнары (алга таба – дәүләт күзәтчелеге 

органы) тарафыннан йорт хайваннарын һәм хайваннарны хуҗасыз тоту һәм куллану 

таләпләрен үтәү өлешендә гамәлгә ашырыла. 

4. Хайваннар белән эш итү өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи 

затлары булып торалар: 

а) вазыйфаи регламентлары белән дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру 

вәкаләтләре каралган җитәкчеләр һәм аларның урынбасарлары; 

б) структур бүлекчәләр җитәкчеләре һәм аларның урынбасарлары, шулай ук Та-

тарстан Республикасының вазыйфаи регламентларында дәүләт күзәтчелеген гамәлгә 

ашыру вәкаләтләре каралган башка дәүләт граждан хезмәткәрләре. 

5. Дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи затлары Россия Федерациясе закон-

нарында билгеләнгән тәртиптә хокуклы: 

а) юридик затларның һәм физик затларның, шул исәптән шәхси эшмәкәрләрнең, 

Россия Федерациясе законнары таләпләренең һәм хайваннар белән эш итү өлкәсендә 

башка норматив хокукый актларның үтәлеше белән бәйле мәгълүматны һәм доку-

ментларны соратып алырга һәм алырга; 
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б) юридик затларның һәм физик затларның, шул исәптән шәхси 

эшмәкәрләрнең, Россия Федерациясе законнары таләпләрен һәм хайваннар белән эш 

итү өлкәсендә башка норматив хокукый актларның үтәлешен тикшерергә, тикшерү 

нәтиҗәләре буенча актлар төзергә; 

в) Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә, әлеге оешмалар та-

рафыннан Россия Федерациясе законнары һәм хайваннар белән эш итү өлкәсендәге 

башка норматив хокукый актларның үтәлешен тикшерү максатларында, хайваннар 

булган оешмаларга тоткарлыксыз йөрергә һәм тикшерергә; 

г) юридик затларга һәм физик затларга, шул исәптән шәхси эшмәкәрләргә, Рос-

сия Федерациясе законнары таләпләрен һәм хайваннар белән эш итү өлкәсендә башка 

норматив хокукый актларны бозуларны бетерү турында күрсәтмәләр бирергә Һәм би-

релгән күрсәтмәләрнең үтәлешен тикшерергә; 

д) хайваннар белән эш итү өлкәсендә Россия Федерациясе законнары 

таләпләрен һәм башка норматив хокукый актларны бозуга бәйле хокук бозуларны 

булдырмый калырга; 

е) Россия Федерациясе законнары таләпләрен һәм хайваннар белән эш итү 

өлкәсендә башка норматив хокукый актларны бозуга бәйле административ хокук бо-

зулар турында беркетмәләр төзергә, күрсәтелгән административ хокук бозулар ту-

рында эшләрне карарга һәм аларны булдырмау буенча чаралар күрергә; 

ж) Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда гражданнардан хай-

ваннарны алырга; 

з) административ хокук бозулар турында эшләр кузгату яки җинаять билгеләре 

буенча җинаять эшләре кузгату мәсьәләләрен хәл итү өчен Россия Федерациясе за-

коннарын һәм хайваннар белән эш итү өлкәсендә башка норматив хокукый актларны 

бозуга бәйле материалларны вәкаләтле органнарга җибәрергә. 

6. Тикшерүләр уздырганда дәүләт күзәтчелеге органнарының вазыйфаи 

затлары «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне үткәргәндә 

юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 

елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба – 294- ФЗ но-

мерлы Федераль закон) 15 – 18 статьяларында билгеләнгән чикләүләрне үтиләр һәм 

вазыйфаларны үтиләр, шулай ук Россия Федерациясе законнары нигезендә аларга 

йөкләнгән вәкаләтләрне үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы булалар. 

7. Юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә карата дәүләт күзәтчелеген 

гамәлгә ашыруга бәйле мөнәсәбәтләргә 294-ФЗ номерлы федераль закон ни-

гезләмәләре кулланыла.  

Физик затларга карата тикшерүләр үткәргәндә 294-ФЗ номерлы Федераль закон 

кулланылмый. 

8. Юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә карата дәүләт күзәтчелеге ое-

штыру һәм үткәрү юлы белән гамәлгә ашырыла: 

а) мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау буенча чаралар; 

б) юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешсезлекне кон-

трольдә тоту чаралары; 

планлы (документар һәм күчмә) тикшерүләр; 

г) планнан тыш (документар һәм күчмә) тикшерүләр. 



3 

9. Физик затларга карата дәүләт күзәтчелеге оештыру һәм үткәрү юлы белән 

гамәлгә ашырыла: 

а) планлы (рейд) тикшерүләр; 

б) планнан тыш документар һәм (яки) күчмә тикшерүләр. 

10. Дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашырганда административ процедураларның 

сроклары һәм эзлеклелеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Та-

тарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт 

функцияләрен үтәүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен 

раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1192 нче карары белән расланган Татарстан Рес-

публикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт функцияләрен 

үтәүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе нигезендә эшләнә 

һәм раслана торган административ регламентлар белән билгеләнә. 

11. Тикшерүләрне гамәлгә ашыручы дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи 

затларының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Россия Федераци-

ясе законнары нигезендә административ һәм (яисә) суд тәртибендә шикаять би-

релергә мөмкин. 

 

II. Юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә карата хайваннар белән эш итү 

өлкәсендә дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру 

 

12. Юридик затларга һәм индивидуаль эшмәкәрләргә карата мәҗбүри 

таләпләрне бозуларны профилактикалау чаралары № 294-ФЗ Федераль законның 8.2 

статьясында билгеләнгән таләпләр,  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт кон-

троле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан муни-

ципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне бозуларны 

профилактикалау буенча чараларны оештыруга һәм гамәлгә ашыруга гомуми 

таләпләрне раслау турында» 2018 ел, 26 декабрь, 1680 нче  карары белән расланган  

муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне, таләпләрне бозу-

ларны профилактикалау буенча чараларны оештыруга һәм гамәлгә ашыруга гомуми 

таләпләр таләпләр нигезендә гамәлгә ашырыла.  

13. Дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи затлары әзерләнә торган хокук бо-

зулар яисә мәҗбүри таләпләрне бозу билгеләре турында белешмәләр булганда юри-

дик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.2 ста-

тьясындагы 5 – 7 өлешләрендә каралган тәртиптә мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куй-

мау турында кисәтүләр җибәрәләр. 

14. Юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр белән үзара бәйләнешсезлекне кон-

трольдә тоту чаралары мәҗбүри таләпләрнең үтәлешен күзәтү һәм юридик затның 

һәм шәхси эшмәкәрнең эшчәнлеге яки гамәлләре турында мәгълүматны анализлау 

юлы белән гамәлгә ашырыла, ул хайваннар белән эш итү өлкәсендә дәүләт 

күзәтчелеге органына (шул исәптән федераль дәүләт мәгълүмат системаларын 

куллану юлы белән) дәүләт күзәтчелеге органына (шул исәптән ведомствоара 

мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында) юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә 
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федераль законнарда каралмаган һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федераци-

ясенең башка норматив хокукый актларында каралган вазыйфаларны йөкләмичә, 

шулай ук планлы (рейд) тикшерүләр үткәрү кысаларында бирелә. 

15. Планлы (документар һәм күчмә) тикшерүләр 294-ФЗ номерлы Федераль за-

конның 9 статьясы нигезендә һәм күрсәтелгән Федераль законның 26.2 статьясында 

билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алып үткәрелә. 

16. Планнан тыш (документар һәм күчмә) тикшерүләр 294-ФЗ номерлы Феде-

раль законның 10 – 14 статьялары нигезендә үткәрелә. 

17. Әлеге Тәртипнең 15 һәм 16 пунктлары нигезендә үткәрелгән тикшерү ба-

рышында, хайваннар белән эш итү өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге органының вазый-

фаи затлары тарафыннан, Россия Федерациясе Җинаять кодексы нигезендә җинаять 

дип таныла торган хайваннар белән рәхимсез мөгамәлә очрагы ачыкланса, тикшерү 

актында тиешле язма һәм актның күчермәсе, билгеләнгән компетенция кысаларында 

чаралар күрү өчен, хокук саклау органнарына җибәрелә. 

 

III. Физик затларга карата хайваннар белән эш итү өлкәсендә дәүләт күзәтче-

леген гамәлгә ашыру 

 

18. Физик затлар тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозу очракларын ачыклау 

максатыннан дәүләт күзәтчелеге органының вәкаләтле вазыйфаи затлары үз компе-

тенциясе чикләрендә биналарга, төзелмәләргә, корылмаларга, бүлмәләргә, террито-

рияләргә, ял итү, туристлык, физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү, ваклап 

сату һәм хезмәт күрсәтү урыннарына, аларда хайваннар хуҗалары физик затлар хай-

ваннар асраган һәм (яки) алардан файдаланган хайваннар күргәзмәләрен үткәрү урын-

нарына планлы (рейд) тикшерүләр үткәрә. 

19. Планлы (рейд) тикшерүләр дәүләт күзәтчелеге органы җитәкчесе яисә 

җитәкчесе урынбасары боерыгы белән расланган план (рейд) биремнәре нигезендә 

үткәрелә. 

20. План (рейд) тикшерүләрен үткәрү нәтиҗәләре буенча дәүләт күзәтчелеге ор-

ганы җитәкчесе яисә җитәкчесе урынбасары карары буенча мәҗбүри таләпләрне бо-

зуларны ачыклаганда, физик затка планнан тыш документар һәм (яки) күчмә тик-

шерүләр үткәрү турында боерык чыгарыла, ул әлеге Тәртипнең 24 – 30 пунктларында 

каралган тәртиптә (алга таба – тикшерү) үткәрелә. 
21. Дәүләт күзәтчелеге органына гражданнарның, шул исәптән шәхси 

эшмәкәрләрнең һәм юридик затларның гаризаларын, дәүләт хакимияте органнарын-
нан һәм җирле үзидарә органнарыннан мәгълүматны, шулай ук массакүләм 
мәгълүмат чараларында гражданнарның һәм (яки) хайваннарның тормышына һәм 
сәламәтлегенә зыян китерү куркынычы турында яки зыян китерү турында 
мәгълүматны үз эченә алган мәкаләләр ачыкланганда, тиешле физик затка – хайван 
хуҗасына карата тикшерү үткәрелергә мөмкин. 

22. Дәүләт күзәтчелеге органына мөрәҗәгать иткән затны билгеләргә мөмкин-
лек бирми торган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар физик затка – хайван хуҗасына карата 
тикшерү үткәрү өчен нигез була алмый. 
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23. Физик затларга тикшерү үткәрү турында 15 көн алдан, аның башланганчыга 
кадәр, дәүләт күзәтчелеге органы җитәкчесе яки җитәкчесе урынбасарының боерыгы-
ның күчермәсен, аны заказлы почта аша тапшыру турында уведомление белән яки 
физик затка тапшыру юлы белән хәбәр ителә. 

24. Тикшерү үткәрү урыны булып, хайваннарны тоту һәм (яки) файдалану өчен 
физик зат тарафыннан файдаланыла торган бина, төзелмә, корылма, бүлмә яки терри-
тория тора. Тикшерү хайванның хуҗасы яки аның вәкаләтле вәкиле булган физик зат 
катнашында үткәрелә. 

25. Тикшерү алдыннан дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи заты хезмәт та-
ныклыгын күрсәтергә, физик затны (аның вәкаләтле вәкилен) тикшерүне билгеләү ту-
рында дәүләт күзәтчелеге органы җитәкчесе яисә җитәкчесе боерыгы яисә боерыгы 
белән, тикшерүне үткәрүче вазыйфаи затларны тикшерү үткәрүче вәкаләтләр, тик-
шерү үткәрү максатлары, бурычлары, нигезләре, сроклары һәм шартлары, кон-
трольлек чаралары төрләре һәм күләме белән, шулай ук экспертларның һәм тик-
шерүгә җәлеп ителә торган эксперт оешмалары вәкилләренең составы белән таны-
штырырга тиеш. 

26. Тикшерү уздырганда физик затлар хокуклы: 
а) тикшерү уздырганда катнашырга, тикшерү предметына караган мәсьәләләр 

буенча аңлатмалар бирергә; 
б) дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи затларыннан тикшерү предметына 

караган мәгълүматны алырга; 
в) тикшерү предметына караган документларны һәм (яки) мәгълүматны тапшы-

рырга; 
г) тикшерү нәтиҗәләре белән танышырга һәм тикшерү актында тикшерү 

нәтиҗәләре белән танышу, алар белән килешмәү, шулай ук дәүләт күзәтчелеге орга-
нының вазыйфаи затларының аерым гамәлләре белән танышу турында белешмәләрне 
күрсәтергә; 

д) Россия Федерациясе законнары нигезендә административ һәм (яисә) суд 
тәртибендә физик зат хокукларын бозуга китергән дәүләт күзәтчелеге органы вазый-
фаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирергә. 

27. Тикшерү барышында дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи затлары фи-

зик зат рөхсәте белән бинада, төзелмәдә, корылмада, бүлмәдә яки территориядә 

булырга һәм физик заттан тикшерү предметы һәм максатлары белән бәйле кирәкле 

документлар һәм мәгълүмат алырга хокуклы. 

28. Тикшерү тәмамланганнан соң дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи 

затлары ике нөсхәдә тикшерү акты төзи, аларның берсе физик затка (аның вәкаләтле 

вәкиленә) тапшырыла. 

29. Физик затның булмавы белән бәйле яисә физик затның (аның вәкаләтле 

вәкиленең) гамәлләренә (гамәл кылмауларына) бәйле рәвештә тикшерү мөмкин бул-

маган очракта, дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи заты, аны үткәрүнең 

сәбәпләрен күрсәтеп, тикшерү үткәрү мөмкинлеге булмау турында акт төзи. 

30. Тикшерү барышында дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи затлары 

тарафыннан Россия Федерациясе Җинаять кодексы нигезендә җинаять дип танылган 

хайваннар белән рәхимсез мөгамәлә очрагы ачыкланса, тикшерү актында тиешле язма 

һәм актның күчермәсе билгеләнгән компетенция кысаларында чаралар күрү өчен 

хокук саклау органнарына җибәрелә. 
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 31. Дәүләт күзәтчелеге органының вазыйфаи затының законлы эшчәнлегенә 

комачаулау турындагы белешмәләре булган очракта, физик затлар Россия Федераци-

ясе законнары нигезендә административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. 

 
 

________________________________ 

 

 

 

 


