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Мөрәҗәгать каралу нәтиҗәләре буенча финанс вәкаләтле 
вәкил аның тулысынча яисә өлешчә канәгатьләндерелүе, яисә 
аны канәгатьләндерүдән баш тарту турында карар кабул итә.

Финанс вәкаләтле вәкилнең карары аны кабул иткән көн-
нән соң бер эш көне эчендә кулланучыга түбәндәге ысуллар-
ның берсе белән җибәрелә: 

- ныгытылган квалифицикацияле электрон имза белән фи-
нанс вәкаләтле вәкил кул куйган электрон документ форма-
сында;

- кәгазь мәгълүмат йөрткечтә (кулланучы соравы буенча 
кулланучыга тапшырыла яисә мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән почта 
адресына җибәрелә).

Финанс вәкаләтле вәкилнең карары ул кул куйганнан соң 
10 эш көне эчендә үз көченә керә.

ФИНАНС ВӘКАЛӘТЛЕ ВӘКИЛНЕҢ КАРАРЛАРЫН  
ҮТӘҮ ТӘРТИБЕ

Финанс вәкаләтле вәкилнең карары финанс оешмасына 
аны кабул иткән көннән соң бер эш көне эчендә хәбәр ителә. 

Финанс вәкаләтле вәкилнең карары финанс оешмасы та-
рафыннан әлеге карарда күрсәтелгән вакыт эчендә үтәлергә 
тиеш. 

Финанс оешмасы тарафыннан үз көченә кергән фи-
нанс вәкаләтле вәкилнең карары билгеләнгән вакыт эчен-
дә үтәлмәсә, финанс вәкаләтле вәкил кулланучы гаризасы 
нигезендә аңа таныклык тапшыра. Кулланучы әлеге танык-
лыкны тапшыруны сорап, гариза белән карар үтәлергә ти-
ешле датадан соң 3 ай эчендә мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 
Таныклык башкарма документ булып тора, аның нигезендә 
суд приставы-башкаручы финанс вәкаләтле вәкилнең кара-
рын мәҗбүри тәртиптә үтәтә. 

Финанс вәкаләтле вәкилнең карары белән риза булма-
ган очракта кулланучы әлеге карар үз көченә кергән көн-
нән соң 30 көн эчендә судка мөрәҗәгать итәргә һәм Россия 
Федерациясенең гражданлык-процессуаль законнары белән 
билгеләнгән тәртиптә финанс оешмасына мөрәҗәгатьтә күр-
сәтелгән предмет буенча таләпләр куярга хокуклы. Судка 
мөрәҗәгатьнең копиясе финанс вәкаләтле вәкилгә җибәре-
лергә тиеш. 
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МӨРӘҖӘГАТЬ ИТҮ ТӘРТИБЕ

Финанс вәкаләтле вәкилгә мөрәҗәгать җибәргәнче, финанс 
вәкаләтле вәкилнең сайтында https://finombudsman.ru/ адре-
сы буенча финанс оешмасының финанс вәкаләтле вәкил белән 
үзара хезмәттәшлек оештырырга тиеш булган оешмалар рее-
стрына (алга таба – Реестр) яисә финанс вәкаләтле вәкил белән 
ирекле тәртиптә үзара хезмәттәшлек оештыра торган финанс 
оешмалары исемлегенә (алга таба – Исемлек) керү-кермәвен 
тикшерергә кирәк. 

Финанс вәкаләтле вәкил Реестр яисә Исемлеккә кергән 
оешмаларга карата килгән мөрәҗәгатьләрне карый:

- әгәр дә финанс оешмасына милек таләпләре 500 000 
сумнан артмаса;

- әгәр дә кулланучы үзенең хокуклары бозылу турында 
белгән яисә белергә тиеш булган көннән өч елдан артыграк 
вакыт узмаса. 

Искәрмә: гражданинның таләпләре иминиятләштерүче-
нең 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» нигезендә иминиятләштерү түләве бозылуга ни-
гезләнгән очраклар. Бу очракта күрсәтелгән милек таләп-
ләренең күләме чикләнми.

Финанс вәкаләтле вәкилгә мөрәҗәгать җибәргәнче, хезмәт 
күрсәткән финанс оешмасына язмача гариза (претензия) белән 
мөрәҗәгать итәргә кирәк. Финанс вәкаләтле вәкил хезмәте 
Советы тарафыннан расланган гариза (претензия) формасын 
түбәндәге сылтама буенча табарга була: https://finombudsman.
ru/wp-content/uploads/2022/03/Standartnaya-forma-
zayavleniya-v-finansovuyu-organizatsiyu.pdf.

Финанс оешмасы гаризаны (претензияне) карарга һәм 
гражданин адресына түбәндәге срокларда таләпләрне тулы-
сынча яисә өлешчә канәгатьләндерү, яисә канәгатьләндерүдән 
баш тарту турында нигезле җавап җибәрергә тиеш. 

- гражданиннан электрон хат рәвешендә гариза (претен-
зия) кабул ителгәннән соң 15 эш көне эчендә, әгәр дә аның хо-
куклары бозылу көненнән 180 көннән артыграк вакыт узмаса;

- башка очракларда гражданиннан гариза (претензия) ка-
бул ителгән көннән соң 30 календарь көннән дә соңрак түгел.

Әгәр дә билгеләнгән вакыт эчендә финанс оешмасы гари-
зага (претензиягә) җавап җибәрмәсә яисә килгән җавап граж-

данинны канәгатьләндермәсә, кулланучы финанс вәкаләтле 
вәкилгә мөрәҗәгать җибәрә ала.

Мөрәҗәгатьләрне финанс вәкаләтле вәкил тарафыннан ка-
бул итү һәм карау бушлай гамәлгә ашырыла. Финанс вәкаләтле 
вәкилгә мөрәҗәгатьләр түбәндәге ысулларның берсе белән 
җибәрелә: 

1) финанс вәкаләтле вәкил сайтында шәхси кабинет аша 
электрон формада;

2) язмача формада кәгазь мәгълүмат йөрткечтә финанс 
вәкаләтле вәкил адресына түбәндәге адрес буенча: 119017, 
г. Москва, Старомонетный пер., дом 3.

Мөрәҗәгать белән бергә түбәндәге документлар җибәре-
лергә тиеш:

- финанс оешмасына җибәрелгән гаризаның (претензия-
нең) копиясе һәм аңа килгән җавап (булса), 

- шулай ук финанс оешмасы белән төзелгән килешүләр һәм 
куелган таләпләргә бәйле башка документларның копиясе.

Әгәр дә мөрәҗәгать аны формалаштыруга, билгеләнгән за-
коннарга куелган таләпләргә туры килмәсә, яисә мөрәҗәгать 
җибәрү тәртибен бозып җибәрелсә, Финанс вәкаләтле вәкил 
эшчәнлеген тәэмин итүче хезмәт хезмәткәрләре мөрәҗәгать 
җибәрү тәртибен аңлатырга тиеш. Сораулар туганда, гражда-
нин 8 (800) 200-00-10 телефоны буенча Финанс вәкаләтле 
вәкил эшчәнлеген тәэмин итүче хезмәтнең контакт үзәгенә 
мөрәҗәгать итә ала.

Финанс вәкаләтле вәкилгә мөрәҗәгать килгәннән соң, 
3 эш көне эчендә кулланучыга мөрәҗәгатьнең каралуга кабул 
ителүе яисә мөрәҗәгатьне каралуга кабул итүдән баш тарту ту-
рында хәбәрнамә җибәреләчәк. 

Моннан тыш, кулланучының финанс оешмасы белән низа-
гы финанс вәкаләтле вәкил тарафыннан каралырга тиеш яисә 
тиеш түгел икәнен https://finombudsman.ru/podlezhit-li-spor-
rassmotreniyu-finansovym-upolnomochennym/ сылтамасы бу-
енча сорауларга җавап биреп белеп була.

МӨРӘҖӘГАТЬЛӘР КАРАЛУ ТӘРТИБЕ 

Мөрәҗәгать каралуга кабул ителгән очракта финанс 
вәкаләтле вәкил аны түбәндәге срокларда карарга һәм карар 
кабул итәргә тиеш:

 - әгәр дә кулланучы үзе финанс хезмәтләрен кулланучы 
булса, аңа мөрәҗәгать тапшырылган көннән соң 15 эш көне 
эчендә, 

- әгәр дә мөрәҗәгать финанс оешмасына таләп итү хокукын 
финанс хезмәтләрен кулланучы биргән заттан килсә, мөрәҗә-
гать тапшырылган көннән соң 30 эш көне эчендә.

Әгәр дә низаг предметы буенча бәйсез экспертиза узды-
рырга кирәк булса, мөрәҗәгатьне карау экспертиза вакытына 
туктатыла, ләкин 10 эш көненнән дә артык вакытка түгел. 

Мөрәҗәгатьне кара-каршы карау турында карар кабул 
ителсә, вәкаләтле вәкил бу турыда кулланучыга һәм финанс 
оешмасына хәбәр итә, һәм мөрәҗәгатьне карау ике як та 
хәбәрнамә алганчыга кадәр туктатыла. Кайсы да булса якның 
кара-каршы карауга килмәве, хәбәрнамә алу факты расланган 
очракта, мөрәҗәгатьне карауга каршылык тудыра алмый. 

Мөрәҗәгать каралуга кабул ителгәннән соң, кулланучы 
түбәндәгеләргә хокуклы: 

- мөрәҗәгать каралуның барышын шәхси кабинетта тикше-
реп торырга 

(мөрәҗәгать каралуның барышы турындагы хәбәрнамә 
шулай ук мобиль телефонга һәм электрон почтага да килергә 
мөмкин);

- мөрәҗәгатьне кара-каршы карауны сорарга;
- үз мөрәҗәгатен кире алырга – әгәр дә гражданин финанс 

оешмасына таләпләреннән баш тартырга уйласа;
- финанс оешмасы белән низаг үзара килешү юлы белән 

хәл ителсә, шулай ук финанс оешмасы кулланучының талә-
пләрен ирекле рәвештә канәгатьләндерсә, үз мөрәҗәгатеннән 
баш тартырга.


