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“Лениногорск муниципаль районы”  

муниципаль берәмлегендә баш  

администраторлар тарафыннан  

бюджет вәкаләтләре бюджет  

средстволары эчке финанс контроле 

 һәм эчке финанс аудиты буенча  

анализын башкару Тәртибен раслау турында 

 

 

 

  Россия Федерациясе Бюджет кодексының  157нче статьясы һәм 160.2-1 

статьясының 5нче часте, 269.2 нче статьясы нигезендә, Татарстан 

Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә 

баш администраторлар тарафыннан бюджет вәкаләтләре бюджет средстволары 

эчке финанс контроле һәм эчке финанс аудиты буенча анализын үткәрү бюджет 

вәкаләтләрен үтәүне оештыру максатында, КАРАР БИРӘМ: 

  

 

1. “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә баш 

администраторлар тарафыннан бюджет вәкаләтләре бюджет 

средстволары эчке финанс контроле һәм эчке финанс аудиты буенча 

анализын башкару Тәртибен расларга.   

 

2.Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыккан соң үз көченә керә. 

 

3.Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында һәм 

хокукый мәгълүмат порталында бастырып чыгарырга. 

 

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны “Лениногорск муниципаль 

районы” муниципаль берәмлеге МКУ “Финанс-бюджет палатасы” рәисенә 

йөкләргә.  
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Эчке муниципаль финанс контроле һәм  эчке  финанс аудиты буенча бюджет 

акчасының баш администраторларының  бюджет вәкаләтләрен  тормышка 

ашыруына анализ үткәрү 

 

                                                             ТӘРТИБЕ 

                                                   

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 157нче маддәсенең 

4 нче пункты нигезләмәләре белән билгеләнгән муниципаль финанс контроле 

органының бюджет  вәкаләтләренә эчке муниципаль финанс  контроле (алга 

таба – контрольлек итүче орган) буенча  вәкаләтләрне  гамәлгә ашыручы 

органны (Лениногорск муниципаль районы финанс-бюджет палатасы) 

тормышка ашыруны  тәэмин итү максатында эшләнгән һәм бюджет акчасын   

баш бүлүченең, бюджет табышының  баш администраторының, бюджет 

дефицитын финанслау чыганакларының  баш администраторына бюджет  

вәкаләтләрен тормышка ашыруга анализ  ясау кагыйдәләрен билгели. Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 157нче маддәсенең 4 нче пункты белән 

билгеләнгән эчке муниципаль финанс  контроле буенча  вәкаләтләрне, 

муниципаль финанс контроле органының (алга таба – контрольлек итүче орган) 

бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы органны  тормышка ашыруны тәэмин 

итү максатында эшләнгән   һәм Россия Федерациясе Бюджет кодексының 160.2-

1 нче маддәсе нигезләмәләре белән билгеләнгән (алга таба – бюджет 

вәкаләтләре) эчке муниципаль финанс контроле һәм  эчке  финанс аудитын ( 

алга таба – бюджет акчасының баш  администарторлары) гамәлгә ашыру буенча 

бюджет акчасын баш бүлүченең,  бюджет табышының баш 

администраторының,бюджет дефицитын  финанслау чыганакларының   баш 

администраторының бюджет вәкаләтләрен  тормышка ашыруга  анализ ясау 

кагыйдәләрен билгели.  

1.2.Бюджет акчасының баш администраторларының   бюджет вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруга анализ ясау  оештырыла һәм  Россия Федерациясе законнары,  

Лениногорск муниципаль районы башкарма комитетының норматив-хокукый 

актлары нигезендә, шулай ук әлеге Тәртип белән  тормышка ашырыла.  
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1.3. Анализ максаты булып бюджет акчасының баш администраторының   

бюджет вәкаләтләрен үтәүне камилләштерү тора.   

1.4. Анализ мәсьәләләре булып торалар: 

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен  үтәүне 

бәяләү; 

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен  үтәүне 

оештырудагы кимчелекләрне  ачыклау;    

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен  үтәүне  

камилләштерү тәкъдимнәрен формалаштыру  һәм бюджет акчасының төп 

администраторларының тиешле эшчәнлеген  методик тәэмин итү. 

1.5. Әлеге тәртипнең 1.1 пунктында күрсәтелгән бюджет акчасының баш 

администраторының   бюджет вәкаләтләрен  үтәүгә анализ ясалырга тиеш, шул 

исәптән: 

- әлеге  бюджет акчасының баш администраторы һәм  алар  

ведомоствосындагы бюджет акчасының   баш  администраторы һәм муниципаль 

оешмалар тарафыннан табышлар,  чыгымнар һәм бюджет дефицитын 

финанслау  чыганаклары буенча,  товарлар сатып алуга, эшләүгә, муниципиаль 

ихтыяҗны тәэмин итү өчен  хезмәтләргә, бюджет  исәп-хисабын төзүгә һәм  

бюджет исәбен алып баруга  чыгымнарны кертеп, бюджетның состав өлешен 

булдыру һәм  үтәү процедуралары һәм  эчке стандартларны үтәүгә 

юнәлдерелгән   эчке муниципаль финанс контроле буенча;   

- Россия Федерациясе  Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән 

методологиянең бюджет исәбен һәм бюджет  исәбе стандартларын  алып бару 

тәртибенә туры китереп һәм  бюджет исәп-хисабының  дөреслеген раслап, эчке 

муниципаль финанс контроле ышанычлылыгын бәяләү һәм аның нәтиҗәлелеген  

күтәрү буенча  тәкъдимнәрне әзерләү  максатында  гамәлгә ашырылучы  эчке 

финанс аудиты буенча; 

- бюджет акчасын  куллануның  нәтиҗәлелеге һәм янга калдыруны арттыру 

буенча  чаралар әзерләү һәм оештыру. 

 

II. Бюджет акчасының төп администраторларының бюджет вәкаләтләрен  

үтәүгә  анализ ясауны оештыру һәм планлаштыру  

2.1. Бюджет акчасының төп администраторларының бюджет вәкаләтләрен   

үтәүгә анализ ясау Лениногорск муниципаль районы финанс-бюджет палатасы 

тарафыннан башкарыла һәм Лениногорск муниципаль районы финанс-бюджет 

палатасы рәисе урынбасары тарафыннан оештырыла. Планга тиешле 

үзгәрешләр кертелгәннән соң, Лениногорск муниципаль районы  башлыгы  

карары буенча башкарыла.  

2.2. Анализ Лениногорск муниципаль районы финанс-бюджет палатасы планы 

нигезендә башкарыла, ул аның рәисе тарафыннан раслана.  

2.3. Бюджет акчасының төп администраторларының бюджет вәкаләтләрен   

үтәүгә анализ  ел саен ясала.  

2.4. Бюджет акчасының төп администраторларының бюджет вәкаләтләрен   

үтәүгә анализ ясау  срогы 30 календарь көннән артмаска тиеш.  
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III.  Бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен  

үтәүгә  анализ ясау 

3.1. Бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   

үтәүгә анализ ясау   эчке муниципаль контроль буенча вәкаләтләрне тормышка 

ашыручы Лениногорск муниципаль районы “Финанс-бюджет палатасы” 

тарафыннан расланган  План  нигезендә уздырыла. 

Анда түбәндәгеләр күрсәтелә: 

бюджет акчасының  баш администраторы исеме;  

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә 

анализ ясау вакыты; 

 бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә 

анализ ясау  өчен сәбәп; 

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә 

анализ ясый башлау көне һәм аны уздыру срогы;   

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә 

анализ ясау өчен җаваплы  вазифаи затның фамилиясе,  исеме, атасының исеме.  

3.2. Бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   

үтәүгә анализ  эчке муниципаль финанс контроле буенча  вәкаләтләрне үтәүче 

вазифаи зат соравы белән бюджет акчасының баш администраторы тәкъдим 

иткән мәгълүматлар һәм документлар  нигезендә күчмә тикшерү уздыру яки 

камераль тикшерү юлы белән тормышка ашырыла.  

3.3. Бюджет акчасының баш администраторы  адрсына  документлар һәм 

мәгълүматлар бирү турындагы сорау План белән бергә, План расланганнан соң 

3 эш көне дәвамында җибәрелә.  

Сорауда түбәндәгеләр күрсәтелә: 

бюджет акчасының  баш администраторы исеме;  

План реквизитлары, шуның нигезендә бюджет акчасының баш 

администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә анализ   ясала; 

документларны һәм мәгълүматны тәкъдим итү срогы;  

тәкъдим ителергә тиешле документлар һәм мәгълүматлар исемлеге;  

3.4. Бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   

үтәүгә анализ ясау вакытында түбәндәгеләрне  өйрәнү мәҗбүри;  

бюджет акчасының баш администраторы эшчәнлеге;  

Россия Федерациясе Бюджеты кодексына, Россия Федерациясе  Финанс 

министрлыгы күрсәтмәләренә, Лениногорск муниципаль районы башкарма 

комитетының норматив-хокукый актларына туры китерү предметына  эчке 

финанс контроле һәм эчке финанс аудиты эшчәнлеген регламентлаучы бюджет 

акчасының баш администраторы вәкаләтләрен (алга таба -  вәкаләтләрне  

гамәлгә ашыру Тәртибе) гамәлгә ашыру тәртибе, шулай ук аларны түбәндәгеләр 

булганда үтәү: 

а) эчке муниципаль финанс контроле һәм эчке финанс аудиты буенча  

тикшерүләр, ревизияләр һәм эзләнүләр  үтәрү, контроль чаралар нәтиҗәләрен 

тормышка ашырганда; 
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 б) контроль объектларына  ачыкланган  кимчелекләрне һәм бозуларны бетерү 

буенча дәгъвалар һәм  тәкъдимнәр җибәргәндә; 

 в) район бюджеты акчасын куллануның нәтиҗәлелеге һәм янга калдыруны 

арттыру  буенча  тәкъдимнәр әзерләгәндә;  

г) Россия Федерациясенең бюджет законнарын бозу очраклары булганда 

(аларны бетерү мөмкинлеге булмаса)  материалларны  хокук саклау 

органнарына җибәргәндә.  

3.5. Бюджет акчасының баш администраторының эшчәнлеген өйрәнгәндә 

анализлана:   

бюджет акчасының баш администраторының функцияләре һәм вәкаләтләре, 

аерым алганда, функциональ бәйсезлек предметына;   

эчке  финанс контроле һәм эчке финанс аудиты  өлкәсендә вәкаләтләрне, 

башка  норматив базаны гамәлгә ашыру  Тәртибе  булганда;  

бюджет акчасының баш администраторының  оештыру-штат структурасы;  

аның карамагындагы бюджет акчасы администраторлары  һәм муниципаль 

оешмалар саны;  

Муниципаль район башкарма комитетының башка структур 

подразделениеләре, хокук саклау органнары һәм  прокуратура органнары  белән 

эшчәнлекне координацияләү, контроль чаралар үткәрүдә ярдәм итү һәм 

ачыкланган бозу фактлары турында үзвакытында хәбәр итү предметына  эчке 

мәгълүмат алмашу һәм координацияләү эшчәнлеге  процедуралары;  

махсус исәп-хисап,  шулай ук эчке муниципаль финанс контроле  вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы  вазифаи затка мәгълүмат әзерләү.  

3.6. Вәкаләтләрне башкару Тәртибен өйрәнгәндә һәм аны үтәгәндә анализлана: 

тикшерүләр, ревизияләр, эзләнүләр уздыруны  планлаштыру мәсьәләләре, 

шулай ук аларны планнан тыш нигездә үткәрү, аерым алганда, риск-

ориентлашып якын килү контроле объектларын  билгеләгәндә  куллану 

предметына, контроль эш планын үтәү;    

билгеләү  процедурасына туры килү, вәкаләтләрне гамәлгә ашыру Тәртибе 

белән расланган эзләнүләр, ревизияләр,тикшерүләр  уздыру  һәм аларның  

нәтиҗәләрен рәсмиләштерү,  шул исәптән  процедураларның  эзлеклелеге һәм 

үзвакатында  үтәлүе.  

ачыкланган бозуларны бетерү мониторингын алып бару һәм  ачыкланган  

бозуларны бетерү буенча тикшерү контроле объекты адресына  җибәрелгән 

тәкъдимнәрне  үтәү, шулай ук ачыкланган бозуларны исәпкә алу  реестры 

буенча күрсәтмәләр,  тәкъдимнәр һәм алымнар булу, аларны бетерү; 

планлаштырганда, тикшерүләр, ревизия, эзләнүләр үткәргәндә, шулай ук 

аларның нәтиҗәләрен  рәсмиләштергәндә һәм докладларны җитәкчегә 

тапшырганда, ачыкланган  бозуларны бетерү мониторингында,  контроль 

эшчәнлек нәтиҗәләре турында отчет төзегәндә махсус  программ  тәэмин 

итүдән файдалану; 

 тикшерүләр, ревизия, эзләнүләр үткәрү нәтиҗәсе, шулай ук контроль 

объектларына  ачыкланган бозуларны бетерү буенча актларны,  йомгакларны, 

тәкъдимнәрне җибәргәндә, шул исәптән  аларны рәсмиләштерү предметына һәм 
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бюджет акчасының баш администраторы җитәкчесенә һәм контроль бүлеккә 

докладларны ( мәгълүматны)  тәкъдим итүнең эзлеклелеге һәм  үзвакытында  

җибәрелүе.   

3.7. Мәгълүматларны һәм документларны эчке муниципаль финанс контроле  

буенча  вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы вазифаи затка һәм хокук саклау 

органнарына  җибәрү процедурасын өйрәнгәндә, бюджет акчасын кулланганда 

җинаять составы билгеләре булган эшләр (эшләмәүләр) фактлары ачыкланганда  

алда күрсәтелгән  органнарга аларны үзвакытында җибәрүгә анализ ясала. 

  

IV. Бюджет акчасының баш администраторларының бюджет 

вәкаләтләрен үтәүгә анализ нәтиҗәләрен рәсмиләштерү  
4.1. Эчке муниципаль финанс контроле  буенча  вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыручы бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   

үтәүгә анализ нәтиҗәләре буенча бюджет акчасының баш 

администраторларының бюджет вәкаләтләрен үтәүнең Россия Федерациясенең 

бюджет законына туры килүе турында нәтиҗә ясала (алга таба – Нәтиҗә)  .  

4.2. Нәтиҗәдә түбәндәгеләр булырга тиеш: 

бюджет вәкаләтләрен үтәү   анализланган бюджет акчасының баш 

администраторы исеме;  

План реквизитлары, шуның нигезендә бюджет акчасының баш 

администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә анализ   ясалган; 

    бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә 

анализ   ясалган вакыт; 

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүгә  

уздырылган анализның тасвирламасы;    

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүнең 

агымдагы торышы турында мәгълүмат, шул исәптән башкарылган контрольнең 

нәтиҗәлелеген һәм сыйфатын бәяләү;    

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүдә 

ачыкланган кимчелекләр турында мәгълүмат;    

бюджет акчасының баш администраторы тарафыннан мәгълүмат һәм ( яки)  

документлар бирмәү, яисә тулы булмаган  яки дөрес мәгълүмат  булмаган 

эчтәлектәге документлар тапшыру турындагы мәгълүмат.   

бюджет акчасының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен   үтәүне 

камилләштерү буенча тәкъдимнәр һәм  рекомендацияләр.  

4.3. Нәтиҗәгә эчке муниципаль финанс контроле буенча  вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыруга  контрольлек  итүче органның вазифаи заты -Лениногорск муниципаль 

районы “Финанс-бюджет палатасы” рәисе  кул  куя  һәм  ул 3 эш көне 

дәвамында  әлеге анализ уздырылган бюджет акчасының баш 

администраторына җибәрелә.  

V. Бюджет акчасының  баш администраторларының  бюджет 

вәкаләтләрен үтәүгә  ясалган анализ нәтиҗәләре буенча  отчет  әзерләнә  
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5.1. Эчке муниципаль финанс контроле буенча  вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга  

контрольлек  итүче орган - Лениногорск муниципаль районы “Финанс-бюджет 

палатасы” ел саен бюджет акчасының баш администраторларының бюджет 

вәкаләтләрен үтәүгә ясалган нәтиҗә турында аналитик отчет төзи ( ул отчет 

елында, отчет елыннан  соң килә торган  елның 1 мартына кадәр уздырыла), аны 

Лениногорск муниципаль районы башлыгына җибәрә ( алга таба – аналитик 

отчет).  

5.2. Аналитик отчетта түбәндәгеләр булырга тиеш:   

 Лениногорск муниципаль районындагы бюджет акчасының баш 

администраторларының гомуми саны  һәм бюджет вәкаләтләрен үтәүгә анализ 

ясалган бюджет акчасының баш администраторлары саны    турында мәгълүмат;  

отчет елында бюджет акчасының баш администраторларына карата бюджет 

вәкаләтләрен үтәүгә анализ ясалган бюджет акчасының баш администраторлары 

исемлеге;  

бюджет акчасының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен  үтәүгә 

ясалган анализ нәтиҗәләре буенча ачыкланган иң күп  бертөрле кимчелекләр 

турындагы  һәм Нәтиҗәдә  чагылдырылган гомумиләштерелгән мәгълүмат;  

Нәтиҗәләрдә булган бюджет акчасының баш администраторларының бюджет 

вәкаләтләрен үтәүне камилләштерү буенча  җыелма тәкъдимнәр. 

 

 

5.3. Лениногорск муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы аналитик отчет 

белән бергә, Лениногорск мунииципаль районының баш администраторлар 

тарафыннан бюджет средстволарына эчке финанс контроле һәм эчке финанс 

аудиты үткәрү тәртибенә кагылышлы норматив-хокукый актларына аларны 

кабул итү яисә гамәлдән чыгару,  үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр кертә.  

 

 

 

 

 

 


