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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының вазыйфаи затлары 

тарафыннан финанс-бюджет өлкәсендә 

контрольлек вәкаләтләрен тормышка 

ашыруда тутырыла торган документлар 

формалары һәм  эчтәлегенә  карата 

таләпләрне раслау турында 

 

В “Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының вазыйфаи затлары 

тарафыннан финанс-бюджет өлкәсендә контрольлек вәкаләтләрен тормышка ашыру 

тәртибен раслау турында” 07.02.2014 ел, № 67 Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының вазыйфаи затлары тарафыннан финанс-бюджет өлкәсендә 

контрольлек вәкаләтләрен тормышка ашыру тәртибе нигезендә, б о е р ы к  б и р ә м: 

 

1. Түбәндәгеләрне расларга (кушымта итеп бирелә): 

бюджетның мәҗбүриләү чараларын куллану турында уведомление формасын; 

 Россия Федерациясе бюджет законын һәм бюджетның хокукый 

мөнәсәбәтләрен җайга салучы башка норматив-хокукый актларны бозуларны юкка 

чыгару турында танытма формасын;  

Россия Федерациясе бюджет законын һәм бюджетның хокукый 

мөнәсәбәтләрен җайга салучы башка норматив-хокукый актларны бозуларны юкка 

чыгару турында күрсәтмә формасын;  

тикшерү нәтиҗәләре турында бәяләмә формасын; 

күчмә тикшерү (ревизия) үткәрелгәндә соралган документларны 

(мәгълүматлар, материаллар) тапшырмау факты турында акт формасын; 

күчмә тикшерү (ревизия) акты формасын; 

камераль тикшерү акты формасын; 

каршы тикшерү акты формасын; 

документлар һәм (яки) материалларны тартып алу акты формасын; 

дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законын һәм башка норматив-хокукый актларны бозуларны юкка 

чыгару турында күрсәтмә формасын; Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының вазыйфаи затлары тарафыннан финанс-бюджет  өлкәсендә  

контрольлек вәкаләтләрен тормышка ашыруда тутырыла торган документлар 

эчтәлегенә карата таләпләрне. 



2. Бу боерыкның үтәлешенә контрольлек итүне Татарстан Республикасы 

финанс министрының беренче урынбасары – Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Казначылык департаменты директоры М.Д.Фәйзрахмановка 

йөкләргә. 

 

Министр                                                                                                     Р.Р. Гайзатуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 

________ 20__г.  № 21-72___ 

боерыгы белән расланды 
 

                            Форма 

 

                                                                                                                                                         Татарстан Республикасы           

           финанс министрына 

                                      

                                                    Бюджетның мәҗбүриләү чараларын куллану турында  

                                                                                              

      УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

     Бюджетның мәҗбүриләү чараларын куллану турында бу уведомление Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 269.2, 306.2 статьялары, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының  07.02.2014 ел, №67 карары белән расланган Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы тарафыннан финанс-бюджет өлкәсендә контрольлек вәкаләтләрен тормышка ашыру 

тәртибенең 64,66 пунктлары нигезендә тикшерү нәтиҗәләре буенча  Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгының Казначылык департаменты тарафыннан җибәрелә.  

  Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык департаменты (ТР ФМ КД 

территориаль бүлегенең районара контрольлек-ревизия бүлеге) тарафыннан тикшерү (ревизия) 

нәтиҗәләре буенча    

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                тикшерү (ревизия) темасы 
үткәрелде  _____________ дән _____________ кадәр ____________________________________дә 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(тикшерү объекты (финанс органы, бюджет средстволарын алучының баш бүлүчесе (бүлүчесе), бюджет керемнәренең баш 

администраторы(администраторы), бюджет дефицитын финанслау чыганакларының баш администраторы) атамасы  
(Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы боерыгы белән расланган «__» _______________ 

20__ ел  № ____________  пункты нигезендә ______  

Контрольлек чаралары планының _______________________________________________________  

(мөрәҗәгать(поручение) нигезендә түбәндәгеләр билгеләнде. 

   Түбәндәгеләр нигезендә  _________________________________________________________________________ 
                                                              (норматив-хокукый актлар һәм башка нигезләр күрсәтелә                                                 
______________________________________________________________________________________________________ 
                                                 Татарстан  Республикасы бюджеты средстволарын бирүнең) 
______________________________________________________________________________________________________ 
                   Татарстан Республикасы бюджетының баш  бүлүчесе (средстволарны биргән) атамасы 
Татарстан Республикасы бюджетыннан _____ елда средстволар (субсидия, субвенция, бюджет 

кредиты һ.б.) бирелде 

______________________________________________________________________________________________________  
сумманы һәм максатчан билгеләнешен, шулай ук, бюджетара трансферт, бюджет кредитын тапшыру (тоту) шартларын бозып  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Файдаланылган яки максатчан файдаланылмаган сумма күләмен күрсәтергә) 
 

    Тикшерү (ревизия) барышында бюджетка кагылышлы түбәндәге бозулар ачыкланды: 

    1. _________________________________________________________________________________________________ 
         Кылынган бозуның барлык хәлләре бәян ителә, тикшерү (ревизия) акты битләренә таянып һәм бюджетның хокукый  
______________________________________________________________________________________________________ 

мөнәсәбәтләренҗайга салучы Россия Федерациясе бюджет законының һәм башка норматив-хокукый актларның бозылган нормала - 
______________________________________________________________________________________________________ 

                 рын  һәм әлеге бозуларны раслаган  документларны күрсәтеп) 

 

    Әлеге закон бозу өчен бюджетның мәҗбүриләү чарасы кулланыла статьясы нигезендә 

___________  Россия Федерациясе Бюджетного кодексының. 
 

 Кушымта: тикшерү акты һәм закон бозуларны раслаган документлар күчермәләре. 
 

__________________________________________              _____________                     ______________________ 
 (финанс-бюджет өлкәсендә контрольлекне хәл кылуга  

җаваплы эчке дәүләт контрольлеге 

органы структур подразделениесе җитәкчесе  вазыйфасы)                (имзасы)                                 (инициаллары, фамилиясе) 
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       Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 

боерыгы белән расланды 

 

                            Форма 

 
(контрольлек объекты җитәкчесе) 

 
(контрольлек объекты адресы) 

 

                                                                            Россия Федерациясе бюджет законын һәм бюджетның 

хокукый мөнәсәбәтләрен җайга салучы башка норматив-хокукый актларны бозуларны юкка чыгару 

турында  

                                                           ТАНЫТМА 

 

   Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы  _________ дән _______кадәр   

__________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (контрольлек объекты атамасы) 
планлы (планнан тыш тикшерү (ревизия) үткәрелде _____________________________________. 
                                                                                                                                          (тикшерү (ревизия) темасы) 
 

Тикшерү (ревизия) барышында бюджетның хокукый мөнәсәбәтләрен җайга салучы Россия 

Федерациясе бюджет законын, башка норматив актларны, шулай ук бюджеттан средстволар бирү 

турында килешүләр (шартнамәләр), дәүләт контрактлары шартларын, дәүләт гарантияләре белән 

тәэмин ителгән кредитлар һәм займнар бирү тәртибен һәм шартларын, бюджет средстволарын 

контрольлек объектларының кыйммәтле кәгазьләренә урнаштыру максатларын, тәртибен һәм 

шартларын  түбәндәгечә бозулар ачыкланды: 

 
 

1.  Закон бозуның эчтәлеге  

 закон бозуның акчалата чагылышы бу графа закон бозуны акчалата чагылдырырга мөмкин булганда 

тутырыла 

Закон бозу датасы (чоры)  

Бюджет средстволарын бирүгә 

хокукый нигез булып торучы 

норматив-хокукый актларның һәм 

башка документларның санга 

сугылмаган нигезләмәләре (тиешле 

пунктларына, өлешләре, 

статьяларына сылтамалар китереп) 

 

 

Закон бозуны раслаган документлар 

исемлеге 

 

 

2. Закон бозуның эчтәлеге  

 закон бозуның акчалата чагылышы бу графа закон бозуны акчалата чагылдырырга мөмкин булганда 

тутырыла 

Закон бозу датасы (чоры)  

Бюджет средстволарын бирүгә 

хокукый нигез булып торучы 

 



норматив-хокукый актларның һәм 

башка документларның санга 

сугылмаган нигезләмәләре (тиешле 

пунктларына, өлешләре, 

статьяларына сылтамалар китереп) 

Закон бозуны раслаган документлар 

исемлеге 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Россия Федерациясе Бюджет кодексының 

270.2, 269.2  статьялары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  07.02.2014 ел, №67 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан финанс-

бюджет өлкәсендә контрольлек вәкаләтләрен тормышка ашыру тәртибенең 64 пункты нигезендә 

 

                                                                           ТАЛӘП ИТӘ 

_____________________________________________________________________________________ 

ачыкланган бозулар турында мәгълүматны карап тикшерергә, 
______________________________________________________________________________________________________  

шулай ук аларны кылу сәбәпләрен һәм шартларын юкка чыгару яисә бирелгән 
_____________________________________________________________________________________ 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволары кире кайтару чараларын күрергә 
(таләпне карап тикшерү срогын күрсәтеп). 

 

Бу Танытманы үтәү нәтиҗәләре турында танытманы алганнан соң 30 көн эчендә (яки 

Танытманы үтәү датасыннан ___ көннән дә соңга калмыйча) Татарстан Республикасы финанс 

министрлыгына хәбәр итәргә кирәк. 

Бу Танытмага закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә судка шикаять белдерелергә мөмкин.  

     

 

 
 

_______________________________________                  ______________                     __________________________ 
     (эчке дәүләт контрольлеге органы 

   җитәкчесе вазыйфасы)                                                                 (имзасы)                                         (инициаллары, фамилиясе) 
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             Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 
 

                            Форма 

 

 
(контрольлек объекты җитәкчесе) 

 
(контрольлек объекты адресы) 

                                                                           

Россия Федерациясе бюджет законын һәм бюджетның хокукый мөнәсәбәтләрен җайга 

салучы башка норматив-хокукый актларны бозуларны юкка чыгару турында 

                                                    КҮРСӘТМӘ  
                

              Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы  _________ дән _______кадәр   

__________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (контрольлек объекты атамасы) 
планлы (планнан тыш тикшерү (ревизия) үткәрелде _____________________________________. 
                                                                                                                                          (тикшерү (ревизия) темасы) 
 

Тикшерү (ревизия) барышында бюджетның хокукый мөнәсәбәтләрен җайга салучы Россия 

Федерациясе бюджет законын, башка норматив актларны, шулай ук бюджеттан средстволар бирү 

турында килешүләр (шартнамәләр), дәүләт контрактлары шартларын, дәүләт гарантияләре белән 

тәэмин ителгән кредитлар һәм займнар бирү тәртибен һәм шартларын, бюджет средстволарын 

контрольлек объектларының кыйммәтле кәгазьләренә урнаштыру максатларын, тәртибен һәм 

шартларын  түбәндәгечә бозулар ачыкланды: 

 

1.  Закон бозуның эчтәлеге  

 закон бозуның акчалата чагылышы бу графа закон бозуны акчалата чагылдырырга мөмкин булганда 

тутырыла 

Закон бозу датасы (чоры)  

Бюджет средстволарын бирүгә 

хокукый нигез булып торучы 

норматив-хокукый актларның һәм 

башка документларның санга 

сугылмаган нигезләмәләре (тиешле 

пунктларына, өлешләре, 

статьяларына сылтамалар китереп) 

 

 

Закон бозуны раслаган документлар 

исемлеге 

 

 

2. Закон бозуның эчтәлеге  

 закон бозуның акчалата чагылышы бу графа закон бозуны акчалата чагылдырырга мөмкин булганда 

тутырыла 

Закон бозу датасы (чоры)  

Бюджет средстволарын бирүгә 

хокукый нигез булып торучы 

норматив-хокукый актларның һәм 

башка документларның санга 

 



сугылмаган нигезләмәләре (тиешле 

пунктларына, өлешләре, 

статьяларына сылтамалар китереп) 

Закон бозуны раслаган документлар 

исемлеге 

 

 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Россия Федерациясе Бюджет кодексының 

270.2, 269.2  статьялары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  07.02.2014 ел, №67 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан финанс-

бюджет өлкәсендә контрольлек вәкаләтләрен тормышка ашыру тәртибенең 64 пункты нигезендә 

 

                                                   КҮРСӘТМӘ БИРӘ 

 

        ачыкланган бозуларны юкка чыгару     һәм (яки) әлеге бозулар белән Татарстан 

Республикасына китерелгән зыянны (зыян китерелгән очракта күрсәтелә) каплау турында таләпләр 

һәм бозуларны юкка чыгару һәм (яки) китерелгән зыянны каплау  сроклары күрсәтелә.                                               

 

Бу Күрсәтмәне үтәү нәтиҗәләре турында танытманы алганнан соң 30 көн эчендә (яки 

Күрсәтмәне үтәү датасыннан ___ көннән дә соңга калмыйча) Татарстан Республикасы финанс 

министрлыгына хәбәр итәргә кирәк. 

Бк Күрсәтмәне билгеләнгән срокта үтәмәү Административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе кодексының 19.5 статьясындагы  20 өлеше нигезендә административ җаваплылыкка 

китерә. 

 

 

Бу Күрсәтмәгә закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә судка шикаять белдерелергә мөмкин.  

     

 

 
 

_______________________________________                  ______________                     __________________________ 
     (эчке дәүләт контрольлеге органы 

   җитәкчесе вазыйфасы)                                                                 (имзасы)                                         (инициаллары, фамилиясе) 
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       Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 
 

                            Форма 

 

                                                                                                                                                          Татарстан   

           Республикасы            

           финанс министрына 

 

                                            ТИКШЕРҮ НӘТИҖӘЛӘРЕ ТУРЫНДА БӘЯЛӘМӘ 

 

___________________                                                                                                                 «__»__________ 20__ 

    (тутыру)                                                                                                                                               (дата) 
 

    Тикшерү үткәрелде ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                (контрольлек объектының тулы һәм кыскача атамасы) 
 

   Тикшерү үткәрелгәндә хәл ителде: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

         (тикшерү барышында анализланган һәм бәяләнгән контрольлек объекты эшчәнлеге күрсәтелә) 

 

________________________________________ в ___________________________________________ 
  (тикшерү билгеләү турында боерык нигезендә)                               (контрольлек объекты атамасы) 

                                                                                                                  

    Тикшерелә торган чор : _____________________________________________________ 

 

   Тикшерү түбәндәгеләр нигезендә билгеләнде ___________________________________ 

 

    Тикшерүне түбәндәге тикшерү төркеме үткәрде: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                         (вазыйфалары, фамилияләре, инициаллары) 
 

   Тикшерүгә экспертлар җәлеп ителде _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                         (фамилияләре, инициаллары)  
    (контрольлек чарасына экспертлар җәлеп ителгәндә күрсәтелә) 

 

   Тикшерү үткәрү срогы, аны туктатып тору чорларын кертмичә, ___ эш көне тәшкил итте  

______дән  __________ кадәр. 
 

Тикшерү үткәрү туктатып торылды       (тикшерү үткәрү срогы озайтылды)  ___________ дән 

__________кадәр Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының _____________ № ______ 

«______________________________________» боерыгы нигезендә.  

(тикшерүне туктатып тору (срогын озайту) очрагында гына күрсәтелә) 

 

   Тикшерү вакытында түбәндәгеләр үткәрелде ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(тикшерү кысаларында үткәрелгән тикшеренү һәм (яки) экспертиза күрсәтелә (Татарстан Республикасы 

 

_____________________________________________________________________________________ 

      Министрлар Кабинетының  07.02.2014 ел, №67 карары белән расланган Тәртипнең 33  пункты нигезендә) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Объектны, тикшеренү һәм (яки) экспертиза үткәрү срокларын, аларны үткәргән затларны, башка мәгълүматларны күрсәтеп) 

  

_____________________________________________________________________________________ 

  Тикшерү үткәрү барышында билгеләнде ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(тикшерү нәтиҗәләр буенча контрольлек объекты турында кирәкле мәгълүматлар (характеристикалар) <1>,  
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_____________________________________________________________________________________ 

күрсәтелә, тикшерүгә нигез итеп алынган документлар һәм материалларны, шул исәптән  
_____________________________________________________________________________________ 

фото-, аудио-, видеоматериалларны күрсәтеп) 
____________________________________________________________________________________. 

 

Кушымта: (бәяләмәгә кушып бирелә торган документлар атамалары санап үтелә, битләре санын 

күрсәтеп, материаллар, шул исәптән  фото-, видео-, аудиоматериаллар санап үтелә). 

 

Бәяләмәне эшләде: 

____________________________________   _______   ______________  ________________________ 

 (тикшерү үткәргән зат вазыйфасы)                   (дата)                               (имзасы)                                           (инициаллары, фамилиясе)  
 

 

-------------------------------- 

<1> Контрольлек объекты турында кирәкле мәгълүматлар күрсәтелә: 

тулы һәм кыскача атамасы, салым түләүченең идентификация номеры (ИНН), ОГРН, Татарстан Республикасы 

бюджет средстволарын баш бүлүчеләр, бүлүчеләр һәм алучыларның, керемнәрнең баш администраторлары һәм 

администраторларының, Татарстан Республикасы бюджет дефицитын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары һәм администраторларының җыелма реестры коды, шулай ук бюджет процессында катнашучы 

булып тормаучы юридик затларның тулы һәм кыскача атамасы); 

нинди ведомство карамагына керүе һәм югарыгы орган атамасы, мондый орган адресын һәм телефонын 

(булганда) күрсәтеп; 

гамәлгә куючылары (катнашучылар) (булганда) турында мәгълүматлар; 

кредит оешмаларында барлык счетларның, депозитларны кертеп, шулай ук лицевой счетларның, ревизия 

(тикшерү) вакытына ябылып, тикшерелә торган чорда гамәлдә булган счетлары кертеп,  исемлеге һәм реквизитлары: 

тикшерелә торган чорда акча һәм хисап документларына кул кую хокукына ия булган затларның фамилияләре, 

инициаллары һәм вазыйфалары; 

контрольлек объектына тулырак характеристика бирү өчен тикшерү төркеме җитәкчесе фикеренчә кирәкле 

башка документлар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 
                             

                               Форма 

 

 

 

Күчмә тикшерү (ревизия) үткәрелгәндә соралган документларны (мәгълүматлар, материаллар) 

тапшырмау факты турында  

АКТ 

___________________                                                                                                                 «__»__________ 20__ 

    (тутыру датасы)                                                                                                                                               (дата) 

 

Мин,   
(тикшерү (ревизия) төркеме җитәкчесенең вазыйфасы, инициаллары. фамилиясе) 

 

катнашында:   

 

 
(ТР Финанс министрлыгы хезмәткәре (хезмәткәрләре) вазыйфасы, инициаллары, фамилиясе) 

 
(контрольлек объекты вәкиле вазыйфасы,инициаллары, фамилиясе) 

Акт төзеде,  запросы буенча 

(тикшерү (ревизия) төркеме җитәкчесенең 
 

вазыйфасы, инициаллары. фамилиясе) 

  тапшыру турында  документлар (мәгълүмат, материаллар) 

 (дата, ай, ел)  (дата)  

 
(документлар, материаллар, мәгълүмат атамасы) 

   җитәкче (башка вазыйфаи зат) тарафыннан 

 (дата)  

                                                                                                  соралган документлар (мәгълүмат,  
(контрольлек объекты атамасы) 

материаллар) тапшырылмады (вакытында тапшырылмады, птулы күләмендә тапшырылмады): 

 
(документлар, материаллар, мәгълүмат) 

Бу актны төзеде: 

 
(тикшерү (ревизия) төркеме җитәкчесенең вазыйфасы, дата, имзасы, инициаллары. фамилиясе) 

Акт күчермәсен кабул итеп алды:  

_____________________________________________________________________________________ 

                                                        (контрольлек объекты вазыйфаи затының вазыйфасы, датасы, имзасы,  инициаллары, фамилиясе)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 
 

                            Форма 

 

 

 

                                      Күчмә тикшерү (ревизия)  

АКТы 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                       (тикшерү (ревизия) объектының тулы һәм кыскартылган атамасы) 

___________________                                                                                                                  «___» ________ 20___ел 
(тутыру урыны) 
 

Күчмә тишерү (ревизия) Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

«____»________20__ел, № ________ боерыгы нигезендә контрольлек чаралары планына туры 

китереп үткәрелде __________________________________________________________________________ 

(мөрәҗәгать, поручениегә һ.б бәйле рәвештә) ____________________________________________________)  

Күчмә тикшерү(ревизии) темасы:_________________________________________________ 

 

 

Тикшерелә торган чор: 

_________________________________________________________________________  

 

Күчмә тикшерү (ревизия) тикшерү (ревизия) төркеме тарафыннан уздырылды: 
______________________________________________________________________________________________________  

(вазыйфалары,, фамилияләре, инициаллары) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Тикшерү (ревизия) үткәрүгә экспертлар җәлеп ителде:___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
(фамилияләре, инициаллары) 

(аларны контрольлек чарасына җәлеп иткән очракта гына күрсәтелә) 

 

Күчмә тикшерү (ревизия) кысаларында ___________________________________________________                                                                                                                                                                                                     

_____________________________________________________________________________________________________  

                                                     (контрольлек объекты атамасы күрсәтелә) 
Каршы тикшерү (тикшеренү) үткәрелде_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
(үзенә карата күчмә тикшерү (тикшеренү) үткәрелгән оешма (зат) атамасы 

_____________________________________________________________________________________________________  

күрсәтелә 
 

(фәкать күчмә тикшерү (ревизия) үткәрү кысаларында каршы тикшерү яки тикшеренү үткәрү 

очрагында гына күрсәтелә) 

Күчмә тикшерү (ревизии) үткәрү срогы, аны туктатып тору чорларын кертмичә, ___  эш көне 

тәшкил итте _________ дән________ кадәр. 

 

Күчмә тикшерү (ревизии) үткәрү  туктатып торылды   (тикшерү (ревизии) үткәрү  срогы 

озайтылды) ___________ дән __________кадәр Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

«____»_________20_____ел,  №_____ боерыгы нигезендә.  

 

(фәкать тикшерү (ревизии) үткәрү  туктатып торылган (срогы озайтылган) очракта гына күрсәтелә)  
 

Контрольлек объекты турында гомуми мәгълүматлар <1>: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Бу тикшерү (ревизия) нигезендә билгеләнде: ______________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________
(күчмә тикшерүнең (ревизия) һәр мәсьәләсе буенча башкарылган эшне һәм ачыкланган бозуларны тасвирларга, 

____________________________________________________________________________________ 

бозулар, норматив-хокукый актларның нигезләмәләрен бозу турында йомгаклар чыгаруга нигез булып хезмәт иткән  
____________________________________________________________________________________ 

документларны (материаллар) күрсәтеп, (өлешләрен, пунктларын, пунктчаларын һ.б. күрсәтеп)  
____________________________________________________________________________________________________  

шулай ук контрольлек чарасы барышында билгеләнгән башка фактларын күрсәтергә) 
 

Күчмә тикшерү (ревизии) нәтиҗәләре турында гомумиләштерелгән мәгълүмат: 

____________________________________________________________________________________ 

(күчмә тикшерү (ревизия) нәтиҗәләре турында гомумиләштерелгән мәгълүмат күрсәтелә, шул исәптән 
______________________________________________________________________________________________________ 

ачыкланган бозулар турында,төрләре буенча берләштереп) 
 

Контрольлек объекты күчмә тикшерү (ревизия) актына язмача каршы килүләр тапшыруга 

хокуклы,бу акт алынганнан соң ______ эш көне эчендә 

Кушымта: (күчмә тикшерү актына кушып бирелә торган документлар, материаллар күрсәтелә, шул 

исәптән бозуларны раслаган документлар (документлар күчермәләре). 

Тикшерү (ревизия) төркеме җитәкчесе: 

___________      _________      ___________             __________________ 

(вазыйфасы)                          (дата)                    (имзасы)                    (инициаллары, фамилиясе) 
 

Күчмә тикшерү (ревизия актын) алды ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     
(документны кабул итеп алган контрольлек объекты вәкиленең вазыйфасы һәм Ф.И.О., дата, имзасы)   

 
 

<1> Контрольлек объекты турында кирәкле мәгълүматлар күрсәтелә: 

тулы һәм кыскача атамасы, салым түләүченең идентификация номеры (ИНН), ОГРН, Татарстан Республикасы 

бюджет средстволарын баш бүлүчеләр, бүлүчеләр һәм алучыларның, керемнәрнең баш администраторлары һәм 

администраторларының, Татарстан Республикасы бюджет дефицитын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары һәм администраторларының җыелма реестры коды, шулай ук бюджет процессында катнашучы 

булып тормаучы юридик затларның тулы һәм кыскача атамасы); 

нинди ведомство карамагына керүе һәм югарыгы орган атамасы, мондый орган адресын һәм телефонын 

(булганда) күрсәтеп; 

гамәлгә куючылары (катнашучылар) (булганда) турында мәгълүматлар; 

кредит оешмаларында барлык счетларның, депозитларны кертеп, шулай ук лицевой счетларның, ревизия 

(тикшерү) вакытына ябылып, тикшерелә торган чорда гамәлдә булган счетлары кертеп,  исемлеге һәм реквизитлары: 

тикшерелә торган чорда акча һәм хисап документларына кул кую хокукына ия булган затларның фамилияләре, 

инициаллары һәм вазыйфалары; 
контрольлек объектына тулырак характеристика бирү өчен тикшерү төркеме җитәкчесе фикеренчә кирәкле башка 

документлар. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 

 

                            Форма 
 

 

Камераль тикшерү 

АКТы 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                (контрольлек объектының тулы һәм кыскартылган атамасы) 
 

___________________                                                                                                                  «___» ________ 20___ел 

(тутыру урыны 

 

Камераль тикшерү Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының «____»________20__ел 

№ ________ боерыгы нигезендә, Контрольлек чаралары планына туры китереп 

үткәрелде_______________________________________________________________________________________ 

Мөрәҗәгатькә, поручениягә, һ.б. бәйле рәвештә) ________________________________________________)  

Камераль тикшерү темасы:_______________________________________________________ 

 
Тикшерелә торган чор: _________________________________________________________________________  

 

Камераль тикшерү тикшерү төркеме тарафыннан уздырылды:  
______________________________________________________________________________________________________ 

(вазыйфалары, фамилияләре, инициаллары) 

 

Тикшерү үткәрүгә экспертлар җәлеп ителде:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

(фамилияләре, инициаллары) 
(аларны контрольлек чарасына җәлеп иткән очракта гына күрсәтелә) 

Камераль тикшерү кысаларында _________________________________________________________                                                                                                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________  

                                                     (контрольлек объекты атамасы күрсәтелә) 
Каршы тикшерү (тикшеренү) үткәрелде _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
(үзенә карата каршы тикшерү (тикшерү) үткәрелгән оешма (зат) атамасы 

_____________________________________________________________________________________________________  

күрсәтелә 
(фәкать камераль тикшерү кысаларында каршы тикшерү яки тикшеренү үткәрелгәндә генә 

күрсәтелә) 

Камераль тикшерү үткәрү срогы, аны үткәрү срогында исәпкә алынмаган вакытны кертмичә, 

  ___  эш көне тәшкил итте. 

Тикшерү башланды _____________________,    тәмамланды_________________________ 

                                                             (дата)                                                                                 (дата)  

 

Камераль тикшерү барышында тикшерелде: __________________________________________ 

                                                                                                                  (документлар, материаллар һәм башка мәгълүматлар 
______________________________________________________________________________________________________  

күрсәтелә (шул исәптән каршы тикшерүләр һәм тикшеренүләр барышында алынган) 
тапшырылган (алынган) _________________________________________________________ 

                                                                  (документлар, материаллар һәм башка мәгълүматлар алу чыганаклары күрсәтелә) 
 

Контрольлек объекты турында гомуми мәгълүматлар<1>: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Бу тикшерү нигезендә билгеләнде : ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
(камераль тикшерүнең һәр мәсьәләсе буенча башкарылган эшне һәм ачыкланган бозуларны тасвирларга, 

____________________________________________________________________________________ 

бозулар, норматив-хокукый актларның нигезләмәләрен бозу турында йомгаклар чыгаруга нигез булып хезмәт иткән  



____________________________________________________________________________________ 

документларны (материаллар) күрсәтеп, (өлешләрен, пунктларын, пунктчаларын һ.б. күрсәтеп)  
____________________________________________________________________________________________________  

шулай ук контрольлек чарасы барышында билгеләнгән башка фактларын күрсәтергә) 
 

Камераль тикшерү нәтиҗәләре турында гомумиләштерелгән мәгълүмат: 

____________________________________________________________________________________ 

(камераль тикшерү нәтиҗәләре турында гомумиләштерелгән мәгълүмат күрсәтелә, шул исәптән 
______________________________________________________________________________________________________  

ачыкланган бозулар турында,төрләре буенча берләштереп) 
 

Контрольлек объекты камераль тикшерү актына язмача каршы килүләр тапшыруга 

хокуклы,бу акт алынганнан соң ______ эш көне эчендә. 

Кушымта: (камераль тикшерү актына кушып бирелә торган документлар, материаллар 

күрсәтелә, шул исәптән бозуларны раслаган документлар (документлар күчермәләре). 

 

Тикшерү (ревизия) төркеме җитәкчесе: 

___________      _________      ___________             __________________ 

(вазыйфасы)                          (дата)                    (имзасы)                    (инициаллары, фамилиясе) 
 

Камеральной тикшерү актын алды _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(документны кабул итеп алган контрольлек объекты вәкиленең вазыйфасы һәм Ф.И.О., дата, имзасы)   

   

 
 

<1> Үзендә камераль тикшерү үткәрелгән оешма турында мәгълүматлар күрсәтелә: 

тулы һәм кыскача атамасы, салым түләүченең идентификация номеры (ИНН), ОГРН, Татарстан Республикасы 

бюджет средстволарын баш бүлүчеләр, бүлүчеләр һәм алучыларның, керемнәрнең баш администраторлары һәм 

администраторларының, Татарстан Республикасы бюджет дефицитын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары һәм администраторларының җыелма реестры коды, шулай ук бюджет процессында катнашучы 

булып тормаучы юридик затларның тулы һәм кыскача атамасы); 

нинди ведомство карамагына керүе һәм югарыгы орган атамасы, мондый орган адресын һәм телефонын 

(булганда) күрсәтеп; 

гамәлгә куючылары (катнашучылар) (булганда) турында мәгълүматлар; 

кредит оешмаларында барлык счетларның, депозитларны кертеп, шулай ук лицевой счетларның, ревизия 

(тикшерү) вакытына ябылып, тикшерелә торган чорда гамәлдә булган счетлары кертеп,  исемлеге һәм реквизитлары: 

тикшерелә торган чорда акча һәм хисап документларына кул кую хокукына ия булган затларның фамилияләре, 

инициаллары һәм вазыйфалары; 

Тикшерелгән оешмага тулырак характеристика бирү өчен тикшерү төркеме җитәкчесе фикеренчә кирәкле башка 

документлар. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 
                            

                                Форма 

 

 

 

Каршы тикшерү 

АКТы 

_____________________________________________________________________________________ 

                                               (каршы тикшерү объектының тулы һәм кыскартылган атамасы)  

___________________                                                                                                                  «___» ________ 20___ел 

(тутыру урыны) 

 

Каршы тикшерү Республикасы Финанс министрлыгының «____»________20__ел № 

________ боерыгы нигезендә, күчмә (камераль)тикшерү кысаларында үткәрелде 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                       (контрольлек чарасы темасы күрсәтелә)  

Каршы тикшерү темасы:_________________________________________________________ 

 

 

Тикшерелә торган чор: 
_________________________________________________________________________  

 

Каршы тикшерү тикшерү тикшерү төркеме тарафыннан уздырылды: 
______________________________________________________________________________________________________ 

(вазыйфалары, фамилияләре, инициаллары) 

 

Тикшерү үткәрүгә экспертлар җәлеп ителде:______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
(фамилияләре, инициаллары) 

(аларны контрольлек чарасына җәлеп иткән очракта гына күрсәтелә) 

 

Каршы тикшерү үткәрү срогы, аны туктатып тору чорларын кертмичә, 

  ___  эш көне тәшкил итте. 

 

Каршы тикшерү үткәрү туктатып торылды  (каршы тикшерү срогы озайтылды ___________ 

дән __________ кадәр Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

«____»_________20_____ел,  №_____ боерыгы нигезендә. 

 

(фәкать каршы тикшерү туктатып торылган (срогы озайтылган) очракты гына күрсәтелә) 

 

Каршы тикшерү барышында тикшерелде: ____________________________________ 

                                                                                                                      (документлар, материаллар һәм башка мәгълүматлар 
______________________________________________________________________________________________________ 

күрсәтелә (шул исәптән каршы тикшерүләр һәм тикшеренүләр барышында алынган) 
Тапшырылган (алынган) _________________________________________________________ 

                                                                  (документлар, материаллар һзм башка мәгълүматларны алу чыганаклары күрсәтелә) 
 

Каршы тикшерү объекты турында гомуми мәгълүматлар <1>: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Бу тикшерү нигезендә билгеләнде: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
(йомгак ясауга нигез итеп алынган документларны (материаллар) 

____________________________________________________________________________________ 

күрсәтеп, фактлар күрсәтелә) 
 



Каршы тикшерү нәтиҗәләре турында гомумиләштерелгән мәгълүмат: 

____________________________________________________________________________________ 

(каршы тикшерү нәтиҗәләре турында гомумиләштерелгән мәгълүмат күрсәтелә) 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Кушымта: (каршы тикшерү актына кушып бирелә торган документлар, материаллар 

күрсәтелә, шул исәптән бозуларны раслаган документлар (документлар күчермәләре). 

 

Тикшерү (ревизия) төркеме җитәкчесе: 

___________      _________      ___________             __________________ 

(вазыйфасы)                          (дата)                    (имзасы)                    (инициаллары, фамилиясе) 
 

 
 

<1> Үзендә тикшерү үткәрелгән оешма турында мәгълүматлар күрсәтелә: 

тулы һәм кыскача атамасы, салым түләүченең идентификация номеры (ИНН), ОГРН, Татарстан Республикасы 

бюджет средстволарын баш бүлүчеләр, бүлүчеләр һәм алучыларның, керемнәрнең баш администраторлары һәм 

администраторларының, Татарстан Республикасы бюджет дефицитын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары һәм администраторларының җыелма реестры коды, шулай ук бюджет процессында катнашучы 

булып тормаучы юридик затларның тулы һәм кыскача атамасы); 

нинди ведомство карамагына керүе һәм югарыгы орган атамасы, мондый орган адресын һәм телефонын 

(булганда) күрсәтеп; 

гамәлгә куючылары (катнашучылар) (булганда) турында мәгълүматлар; 

кредит оешмаларында барлык счетларның, депозитларны кертеп, шулай ук лицевой счетларның, ревизия 

(тикшерү) вакытына ябылып, тикшерелә торган чорда гамәлдә булган счетлары кертеп,  исемлеге һәм реквизитлары: 

тикшерелә торган чорда акча һәм хисап документларына кул кую хокукына ия булган затларның фамилияләре, 

инициаллары һәм вазыйфалары; 

Тикшерелгән оешмага тулырак характеристика бирү өчен тикшерү төркеме җитәкчесе фикеренчә кирәкле башка 

документлар. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 
 

                            Форма 

 

 

Документлар һәм (яки) материалларны тартып алу 

АКТы 

 

 

__________________                                                                                                           «____» __________ 20__ ел 

тутыру урыны 

 

Тартып алу башланды ___ сәг. ____мин. 

Тартып алу тәмамланды ___ сәг.  ___ мин. 
   

______________________________________________________________________________________________________  

(актны төзегән затның вазыйфасы, Ф.И.О.) 
______________________________________________________________________________________________________ 

(тартып алуны хәл иткән затныңвазыйфасы, Ф.И.О.) 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  07.02.2014 ел, №67 карары белән 

расланган Тәртипнең 50 пункты нигезендә документлары һәм (яки) материаллары тартып алынды: 
______________________________________________________________________________________________________  

(оешманың тулы һәм кыскартылган атамасы  ИНН/КПП  яки оешманың һәм оешма филиалының (вәкиллеге) тулы һәм 

кыскартылган атамасы, ИНН/КПП) 

  

Тартып алу контрольлек объектының вазыйфаи заты, аның вәкиле катнашында (күз алдында) 

үткәрелде: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

                                                               (контрольлек чарасы объекты атамасы, вазыйфасы , Ф.И.О.) 
Тартып алу белгечләр катнашында хәл ителде: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Катнашучы (карап торучы) затларга техник средстволар куллану турында иглан ителде 

аларны куллану очрагында) 

_____________________________________________________________________________________ 
(тәгаен ниндиләрен)                                                                                                                                                                            

 

Түбәндәге документлар һәм материаллар тартып алынды <1>: 

   1. _________________________________________________________________________________  
(документларның  (шул исәптән күчермәсе яки төп нөсхәсенең) һәм(яки) материалларның атамалары, саны һәм индивидуаль 

билгеләре күрсәтелә) 
   2. _________________________________________________________________________________  

   3. __________________________________________________________________________________________________  

 

Тартып алынган барлык документлар һәм материаллар тартып алуда катнашучы затларга 

тапшырылды. 

____________________________________________________________________________________ 

(тартып алынган документларга номер сугылган һәм тикшерү объектының вазыйфаи заты мөһере (омзасы) белән расланган яки 

тартып алынган документларны мөһер яисә имза белән раслаудан баш тарту турында язып куелган булырга тиеш) 
 

Тартып алу башланганчы, барышында яки тәмамланганнан соң анда катнашучы затларның: 

____________________________________________________________________________________ ( 
(документлары тартып алынган зат, белгеч, ФИО) 

искәртүе___________________________________________________________________________ 

(«алынды» яки «алынмады»)    
искәртүләр эчтәлеге <2>:    

_____________________________________________________________________________________ 

                                           (искәртүләр һәм (яки) искәртүләрне актка теркәү турында мәгълүматлар китерелә) 
1. ______________                                                  __________             ___________________ 

(белгеч)                                                                                            (имза)                               (Ф.И.О.) 
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2. _______________                                                 __________             ____________________ 

(белгеч)                                                                                            (имза)                               (Ф.И.О.) 
 

Тартып алу вазыйфаи затлар катнашында хәл ителде: __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

                  (контрольлек чарасы объекты атамасы, вазыйфасы, фамилиясе һәм инициаллары) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Актка кушымталар: 

1)__________________________________________________________________________________ 

             (документлар исемлекләре, тартып алу барышында хәл ителгән фотосурәтләр һәм негативлар, кино тасмалары. 

видеоязмалар һәм башка материаллар) 
2) _________________________________________________________________________________ 

 

Акт катнашуыларга (карап торучылар) телдән укылды. 

 

Актка искәртүләр ________________________________________________________________ 

                                   (искәртүләр эчтәлеге, искәртү ясаган затның  Ф.И.О. күрсәтеп, яки аларның булмавын күрсәтергә) 
 

Тикшерү (ревизия) төркеме җитәкчесе: 

___________      _________      ___________             __________________ 

(вазыйфасы)                          (дата)                    (имзасы)                    (инициаллары, фамилиясе) 
 
 

  

Вазыйфаи затларның имзалары:  
_____________________                ______________________              ____________________________________________ 

       (вазыйфасы)                                      (шәхси имзасы)                                                    (инициаллары, фамилиясе) 
 

Контрольлек объектының, аның вәкиленең вазыйфаи затлары имзалары: 
_____________________                ______________________              ____________________________________________ 

       (вазыйфасы)                                      (шәхси имзасы)                                                    (инициаллары, фамилиясе) 
_____________________                ______________________              ____________________________________________ 

       (вазыйфасы)                                      (шәхси имзасы)                                                    (инициаллары, фамилиясе) 
 

Башка затларның имзалары:  
_____________________                ______________________              ____________________________________________  

       (белгеч һ.б..)                                    шәхси имзасы)                                                    (инициаллары, фамилиясе) 
 

«Документлар һәм (яки) материалларны тартып алу акты күчермәсен алды»  <3> 

 

Контрольлек объектының, аның вәкиленең вазыйфаи затлары имзалары: 

____________________________ 

(контрольлек объекты атамасы) 
_____________________                ______________________               
       (имзасы)                                                       (Ф.И.О.)                                                     
 

<1> Тартып алынган документлар һәм материаллар күп булган очракта бу бүлек тутырылмый, шул 

ук вакытта документлар һәм материалларның тартып алу актына кушып бирелә торган 

исемлекләрдә документлар һәм материалларның санап үтелүе һәм тасвирлануы күрсәтелә. 

<2> Искәртүләр булганда күрсәтелә. 

<3> Документлар һәм материалларны тартып алу актын турыдан-туры тиешле затка тапшыру 

очрагында тутырыла. 

 

 

 

 

 



Дәкументлар һәм (яки) материалларны  

тартып алу актына  

 _______(дата)  

кушымта 
 

Тартып алынган документлар һәм (яки) материаллар исемлеге 

_____________________________________________________________________________________
(контрольлек объекты атамасы, ИНН/КПП) 

 

 

Документлар һәм (яки) материалларны тартып алу акты  «__» _________ 20__ ел нигезендә 

түбәндәге документлар һәм материаллар тартып алынды: 

   1. _________________________________________________________________________________  
(документларның (шул исәптән күчермәсе яки төп нөсхәсе) һәм материалларның атамалары, саны һәм индивидуаль билгеләре 

күрсәтелә) 
   2. _________________________________________________________________________________  

   3. __________________________________________________________________________________________________  

 

Документлар битләре барлыгы _________________________, материаллар _______________ 

                              (саны, үлчәү берәмлеге) 

 

Исемлек ___________биттә. 

 

Вазыйфаи затлар имзалары:  
_____________________                ______________________              ____________________________________________  

       (вазыйфасы)                                            (имзасы)                                                    (инициаллары, фамилиясе) 

 

 

Контрольлек объектының, аның вәкиленең вазыйфаи затлары имзалары: 

 
_____________________                ______________________              ____________________________________________  

          (вазыйфасы)                                            (имзасы)                                                    (инициаллары, фамилиясе) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 
 

                            Форма 

 

 
(контрольлек объекты җитәкчесе) 

 
(контрольлек обекты адресы) 

                                                                            

Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе законын 

һәм башка норматив-хокукый актларны бозуларны юкка чыгару турында 

                                                           КҮРСӘТМӘ 

                Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы  _________дән _________ кадәрге чорда 

карата  __________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (контрольлек объекты атамасы) 
 планлы (планнан тыш) тикшерү (ревизия) үткәрде _____________________________________. 
                                                                                                                                          (тикшерү (ревизия) темасы)  
 

Тикшерү (ревизия) барышында сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законын һәм башка норматив-хокукый актларны бозулар ачыкланды:  

 

1.  Закон бозуның эчтәлеге  

 закон бозуның акчалата чагылышы бу графа закон бозуны акчалата чагылдырырга мөмкин булганда 

тутырыла 

Закон бозу датасы (чоры)  

 Норматив-хокукый актларның һәм 

башка документларның санга 

сугылмаган нигезләмәләре (тиешле 

пунктларына, өлешләре, 

статьяларына сылтамалар китереп) 

 

 

Закон бозуны раслаган документлар 

исемлеге 

 

 

2. Закон бозуның эчтәлеге  

 закон бозуның акчалата чагылышы бу графа закон бозуны акчалата чагылдырырга мөмкин булганда 

тутырыла 

Закон бозу датасы (чоры)  

 Норматив-хокукый актларның һәм 

башка документларның санга 

сугылмаган нигезләмәләре (тиешле 

пунктларына, өлешләре, 

статьяларына сылтамалар китереп) 

 

Закон бозуны раслаган документлар 

исемлеге 

 

 
 



Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы “Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында”   5 апрель, 2013 ел, №44-ФЗ Федераль законның  99 статьясындагы 27 

өлешенең 3 пункты, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 07.02.2014 ел, №67 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының вазыйфаи затлары 

тарафыннан финанс-бюджет өлкәсендә контрольлек вәкаләтләрен тормышка ашыру тәртибенең  

65пункты нигезендә 

  

 

КҮРСӘТМӘ БИРӘ  

 

сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында ачыкланган Россия Федерациясе законын 

һәм башка норматив-хокукый актларны бозуларны юкка чыгару турында таләпләр күрсәтелә. 

Бу Күрсәтмәне үтәү нәтиҗәләре турында аны алганнан соң 30 көн эчендә (яки Күрсәтмәне 

үтәү датасыннан ___ көннән дә соңга калмыйча) Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына 

хәбәр итәрә кирәк. 

Бу Күрсәтмәне билгеләнгән срокта үтәмәү Административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе кодексының   19.5 статьясындагы 20 өлеше нигезендә административ җаваплылыкка 

китерә. 

Бу Күрсәтмәгә закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә судта шикаять белдерелергә мөмкин.  

 

 
_______________________________________                  ______________                     __________________________ 
      (эчке дәүләт контрольлеге органы җитәкчесе 

вазыйфасы)                                                                                       (имзасы)                                         (инициаллары, фамилиясе) 
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        Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

 17.01.2018 ел, № 21-72-10 боерыгы белән расланды 

 

                             

 
 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ФИНАНС МИНИСТРЛЫГЫНЫҢ ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАРЫ 

ТАРАФЫННАН ФИНАНС-БЮДЖЕТ ӨЛКӘСЕНДӘ КОНТРОЛЬЛЕК ВӘКАЛӘТЛӘРЕН 

ТОРМЫШКА АШЫРГАНДА ТУТЫРЫЛА ТОРГАН ДОКУМЕНТЛАР ЭЧТӘЛЕГЕНӘ КАРАТА  

ТАЛӘПЛӘР 
 

1. Бу боерык нигезендә билгеләнгән документлар (алга таба – документлар) рус телендә 

тутырылырга һәм битләренә номер сугылган булырга тиеш. 

2. Документларда бозулар, чистарту-төәзтүләр булмаска тиеш, әлеге документларны 

имзалаган вазыйфаи затлар имзалары һәм сүзләре белән расланган төзәтүләрдән тыш. 

3.Документлар текстларында кыскартылган атамалар һәм гомум кабул ителгән 

аббревиатуралар кулланырга кирәк булган очракта, беренче тапкыр кулланылганда, тиешле 

сүзтезмә тулысынча язылып, янәшәсенә, алга таба текстта куллану өчен, җәяләр эченә алынган 

кускартылган атамасы яки аббревиатурасы күрсәтелә.  

4. Чит ил валютасында чагылдырылган күрсәткечләр документларда әлеге чит ил 

валютасында һәм сумнарда (тиешле операцияләрне хәл кылу датасына Россия Федерациясе Үзәк 

банкы билгеләгән әлеге чит ил валютасының сумга карата рәсми курсы буенча) күрсәтелә. 

5. Дәүләт, коммерция, хезмәт сере, закон нигезендә сакланыла торган башка төрле сер булып 

торучы мәгълүматлардан торган документлар Россия Федерациясе законында күздә тотылган 

таләпләр нигезендә рәсмиләштерелә. 
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