
 

 
 

Бюджет акчаларының баш администраторлары тарафыннан эчке финанс 

тикшерүе һәм эчке финанс аудитын гамәлгә ашыру тәртибен раслау 

турында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 157 һҽм 269.2 статьясындагы 4 

пункты нигезендҽ, Апас муниципаль районында эчке финанс тикшерүе һҽм эчке 

финанс аудитының бюджет акчаларының Баш администраторлары тарафыннан 

башкарылуын анализлау буенча бюджет вҽкалҽтлҽрен үтҽүне оештыру 

максатларында, Апас муниципаль районы башкарма комитеты карар итҽ: 

1.Бюджет акчаларының баш администраторлары тарафыннан эчке финанс 

тикшерүе һҽм эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыру тҽртибен расларга. 

2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru/) һҽм Апас муниципаль 

районы сайтында " Интернет "мҽгълүмат-коммуникация челтҽрендҽ 

урнаштырырга. 

3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Финанс-бюджет палатасы 

җитҽкчесе Р. Г. Имаметдиновны йөклҽргҽ. 

 

Җитәкче          А.Н. Гыйбадуллин 
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422350, пгт. Апастово, улица Советская, д.2 

 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
422350, штп. Апас, Советская урамы, 2 йорт 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 39 от 12.02.2019 
 

 КАРАР 



Бюджет акчаларының баш администраторлары тарафыннан эчке финанс тикшерүе һәм эчке 

финанс аудитын гамәлгә ашыру тәртибе 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының бюджет акчаларының Баш 

администраторлары тарафыннан эчке финанс контролен гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽрен һҽм эчке 

финанс аудитының функциональ бҽйсезлеге нигезендҽ билгели. 

II. Эчке финанс контролен гамәлгә ашыру 

 

2. Эчке финанс контроле Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы бюджетын төзү һҽм үтҽү, 

бюджет исҽбен алып бару һҽм бюджет хисаплылыгын төзү буенча Эчке процедураларны оештыручы 

һҽм башкаручы (алга таба - Эчке бюджет процедуралары) бюджет акчаларының баш 

администраторының өзлексез җитҽкчелҽре (җитҽкчелҽр урынбасарлары), башка вазыйфаи затлары 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. Эчке финанс контроле юнҽлдерелгҽн: 

а) Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы бюджеты акчаларын баш администраторының 

(алга таба - текст буенча), Апас муниципаль районы бюджетын төзүне һҽм үтҽлешен җайга сала торган 

хокукый актларын үтҽү, бюджет хисабын төзү һҽм бюджет исҽбен алып бару, хисап сҽясҽтен алып бару 

тҽртибен дҽ кертеп (алга таба - Эчке стандартлар)); 

б) бюджет акчаларын куллануның нҽтиҗҽлелеген һҽм экономлыгын арттыру буенча чаралар ҽзерлҽү һҽм 

оештыру. 

3. Бюджет акчаларының баш администраторы бүлекчҽлҽренең вазыйфаи затлары түбҽндҽге эчке бюджет 

процедураларына карата аларның вазыйфаи регламентлары нигезендҽ эчке финанс контролен гамҽлгҽ 

ашыра: 

а) Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетына (алга таба текст буенча-

Башкарма комитет) бюджет проектын төзү һҽм карау өчен кирҽкле документларны, шул исҽптҽн чыгым 

йөклҽмҽлҽре һҽм бюджет ассигнованиелҽренең нигезлҽүлҽре реестрларын төзү һҽм тапшыру; 

б) бюджет проектын төзү һҽм карау өчен кирҽкле бюджет акчаларының баш администраторына 

документлар төзү һҽм тапшыру; 

в) бюджет керемнҽре, бюджет чыгымнары һҽм бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча касса 

планын төзү һҽм алып бару өчен кирҽкле Башкарма комитетка документлар төзү һҽм тапшыру; 

г) бюджет акчаларын баш бүлүченең (бүлүченең) бюджет язмасын төзү, раслау һҽм алып бару; 

д) бюджетның җыелма бюджет язмасын Формалаштыру һҽм алып бару өчен, шулай ук бюджет 

ассигнованиелҽрен һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын бюджет акчаларын баш бүлүчелҽргҽ җиткерү 

(бүлү) өчен кирҽкле Башкарма комитетка документларны төзү һҽм җибҽрү; 

е) бюджет сметаларын төзү, раслау һҽм алып бару; 

ж) ведомство буйсынуындагы муниципаль учреждениелҽргҽ карата муниципаль биремнҽрне 

Формалаштыру һҽм раслау; 

з) бюджет сметасын үтҽү; 

һҽм) бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итү һҽм үтҽү; 

к) Россия Федерациясендҽ таможня җайга салуы турында законнар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

операциялҽрдҽн тыш, түлҽүлҽрнең (бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары керү) дөреслеген, 

тулылыгын һҽм үз вакытында башкарылуын (бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары керү) исҽплҽү, 

исҽпкҽ алу һҽм контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру); 

л) артык түлҽнгҽн (эзлҽтеп алынган) түлҽүлҽрне кире кайтару турында карарлар кабул итү, шулай ук 

артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентларны һҽм мондый кире кайтаруны үз вакытында гамҽлгҽ 

ашырган өчен процентларны (салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган операциялҽрдҽн тыш, Россия Федерациясендҽ таможня җайга салуы 

турында законнар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган операциялҽрдҽн тыш) кабул итү); 

м) Россия Федерациясендҽ таможня җайга салуы турында законнар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

операциялҽрдҽн тыш (операциялҽрдҽн тыш) бюджетка түлҽүлҽрне исҽплҽү (төгҽллҽштерү) турында 

карарлар кабул итү); 

н) бюджет исҽбен алып бару, шул исҽптҽн беренчел исҽп документларын исҽпкҽ алуга кабул итү 

(җыелма исҽп документларын төзү), беренчел исҽп документларында һҽм бюджет исҽбе регистрларында 

күрсҽтелгҽн мҽгълүматны чагылдыру, милекне һҽм йөклҽмҽлҽрне бҽялҽүне үткҽрү, шулай ук 

инвентарьлаштыру процедурасы; 

о) бюджет хисаплылыгын һҽм җыелма бюджет хисаплылыгын төзү һҽм тапшыру; 

п) Татарстан Республикасы Апас муниципаль районына дҽгъвалар буенча Суд актларын, шулай ук 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы казна учреждениелҽренең акчалата йөклҽмҽлҽре 

буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасына түлҽтүне күздҽ тоткан суд актларын үтҽү. 

4. Эчке финанс контролен гамҽлгҽ ашырганда түбҽндҽге Контроль эшлҽр башкарыла: 



а) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен һҽм эчке стандартларны җайга салучы Россия Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары талҽплҽренҽ туры килү-килмҽүне тикшерү; 

б) операциялҽрне авторизациялҽү (эчке бюджет процедураларын башкару өчен кирҽкле документларны 

формалаштыру буенча гамҽллҽр); 

в) чагыштыру мҽгълүматлар; 

г) эчке бюджет процедураларының үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүматны җыю һҽм анализлау. 

5. Эчке финанс контролен үткҽрү формалары булып ҽлеге Тҽртипнең 5 пунктында күрсҽтелгҽн (алга 

таба - контроль гамҽллҽр), үз - үзеңне тикшерү барышында кулланыла торган һҽм (яки) буйсынганлык 

дҽрҽҗҽсе буенча контроль (ведомство карамагындагы) барышында кулланыла торган контроль гамҽллҽр 

(алга таба-контроль ысуллары) тора. 

6. Контроль гамҽллҽре подразделяются бу визуальные, Автоматический һҽм смешанные. Визуаль 

контроль гамҽллҽре автоматлаштыру гамҽли программа чараларын кулланмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 

Автомат контроль гамҽллҽр вазыйфаи затлар катнашыннан башка автоматлаштыруның гамҽли 

программа чараларын кулланып гамҽлгҽ ашырыла контроль гамҽллҽре вазыйфаи затлар катнашында 

автоматлаштырылган программа чараларын кулланып башкарыла. 

7. Контроль гамҽллҽр үткҽрү ысулларына түбҽндҽгелҽр керҽ: 

а) контроль гамҽллҽр һҽр операциягҽ карата башкарыла торган тоташ ысул (эчке бюджет процедурасын 

үтҽү өчен кирҽкле документны формалаштыру буенча гамҽллҽр); 

б) контроль гамҽллҽр аерым үткҽрелгҽн операциягҽ карата гамҽлгҽ ашырыла торган сайлап алу ысулы 

(эчке бюджет процедурасын үтҽү өчен кирҽкле документны формалаштыру буенча гамҽллҽр). 

8. Эчке финанс контролен үткҽрүгҽ ҽзерлек эчке бюджет процедураларын үтҽү нҽтиҗҽлҽре өчен 

җаваплы һҽр бүлек җитҽкчесе тарафыннан эчке финанс тикшерүе картасын формалаштырудан 

(актуальлҽштерү) гыйбарҽт. 

9. Эчке финанс контроле картасында анда чагылдырыла торган һҽр мҽсьҽлҽ буенча операцияне үтҽү 

өчен җаваплы вазыйфаи зат (эчке бюджет процедурасын үтҽү өчен кирҽкле документны формалаштыру 

буенча гамҽллҽр), операцияне башкаруның вакытлылыгы, контроль гамҽллҽрне, контроль гамҽллҽрне 

гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар турында мҽгълүматлар күрсҽтелҽ. 

10. Эчке финанс контроле картасын формалаштыру (актуальлҽштерү) процессы түбҽндҽге этапларны үз 

эченҽ ала: 

а) тикшерү һҽм контроль гамҽллҽр методларын билгелҽү максатларында эчке финанс тикшерүе 

предметына анализ (алга таба-эчке финанс тикшерүе процедуралары)); 

б) аерым операциялҽргҽ карата контроль гамҽллҽр үткҽрүнең кирҽклеген яисҽ кирҽген күрсҽтеп, 

операциялҽр (эчке бюджет процедурасын үтҽү өчен кирҽкле документларны формалаштыру буенча 

гамҽллҽр) исемлеген формалаштыру. 

11. Эчке финанс контроле эчке финанс контроленең расланган картасы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

12. Эчке финанс тикшерүе карталарын раслау бюджет акчаларының баш администраторы җитҽкчесе 

(җитҽкчесе урынбасары) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

13. Эчке финанс тикшерүе карталарын актуальлҽштерү үткҽрелҽ: 

а) Чираттагы финанс елы башланганчы; 

б) бюджет акчаларының баш администраторы (җитҽкчесе урынбасары) эчке финанс контроле 

карталарына үзгҽрешлҽр кертү турында Карар кабул иткҽндҽ; 

в) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган, эчке бюджет процедураларын үзгҽртү кирҽклеген 

билгели торган норматив хокукый актларга үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта. 

14.Эчке финанс тикшерүе карталарын актуальлҽштерү (формалаштыру) елына бер тапкырдан да ким 

түгел. 

15. Эчке финанс контролен оештыру өчен бюджет акчаларының баш администраторы җитҽкчесе яки 

җитҽкчесе урынбасары җаваплы. 

16.Бюджет акчаларының баш администраторы соралган мҽгълүматны һҽм документларны эчке финанс 

контролен гамҽлгҽ ашыруны анализлауны үткҽрү максатларында тапшырырга тиеш. 

17.Эчке финанс контроле эчке финанс контроле карталарында күрсҽтелгҽн периодичности, контроль 

методларын һҽм ысулларын үтҽү белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

18.Үзконтроль бюджет акчаларының баш администраторының вазыйфаи заты тарафыннан бюджет 

хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен, эчке стандартларны һҽм вазыйфаи регламентларга туры килүгҽ тикшерү юлы 

белҽн, шулай ук операция ясауга тискҽре йогынты ясый торган сҽбҽплҽрне (факторларны) бҽялҽү юлы 

белҽн башкарыла. 

19. Буйсынганлык дҽрҽҗҽсе буенча Контроль, буйсынган вазыйфаи затлар тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган операциялҽрне (эчке бюджет процедураларын башкару өчен кирҽкле документларны 

формалаштыру буенча гамҽллҽрне) авторизациялҽү юлы белҽн, бюджет акчаларының баш 

администраторы (башка вҽкалҽтле зат) җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары) (җитҽкче урынбасары) 

тарафыннан тоташ ысул белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 



III. Эчке финанс аудитын гамәлгә ашыру 

 

27. Эчке финанс аудиты вҽкалҽтле вазыйфаи затлар, бюджет акчаларының баш администраторы (алга 

таба - эчке финанс аудиты субъекты) хезмҽткҽрлҽре тарафыннан функциональ бҽйсезлек нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Эчке финанс аудиты субъекты турыдан-туры һҽм бары тик Татарстан Республикасы бюджеты 

акчаларының баш администраторы җитҽкчесенҽ генҽ буйсына. 

Эчке финанс аудит субъекты эшчҽнлеге Законлылык, объектив, нҽтиҗҽлелек, бҽйсезлек һҽм 

профессиональ компетентлык, шулай ук системалык, җаваплылык һҽм стандартлаштыру 

принципларына нигезлҽнҽ. 

28. Максатлары эчке финанс аудит булып тора: 

а) эчке финанс тикшерүенең ышанычлылыгын бҽялҽү һҽм аның нҽтиҗҽлелеген арттыру буенча 

тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү; 

б) бюджет хисаплылыгының дөреслеген һҽм бюджет исҽбен алып бару тҽртибенең Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн методологиянең һҽм бюджет исҽбе стандартларының 

туры килүен раслау; 

в) бюджет акчаларын куллануның нҽтиҗҽлелеген һҽм экономикасын арттыру турында тҽкъдимнҽр 

ҽзерлҽү. 

29. Эчке финанс аудитының предметы булып бюджет акчаларының баш администраторының структур 

бүлекчҽлҽре, ведомство карамагындагы бүлүчелҽр һҽм бюджет акчаларын алучылар, бюджет керемнҽре 

администраторлары, Татарстан Республикасы бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторлары (алга таба - аудит объектлары) тарафыннан кылынган финанс һҽм хуҗалык 

операциялҽре җыелмасы, шулай ук эчке финанс контролен оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тора. 

30. Эчке финанс аудит пландагы һҽм планнан тыш аудитор тикшерүлҽре үткҽрү юлы белҽн гамҽлгҽ 

ашырыла. Планлы тикшерүлҽр бюджет акчаларының баш администраторы җитҽкчесе тарафыннан 

расланган эчке финанс аудитының еллык планы (алга таба - план) нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

31. Эчке финанс аудиты субъекты Татарстан Республикасы бюджеты проектын төзү һҽм карау 

максатларында Башкарма комитетка җибҽрелҽ торган бюджет акчаларының баш администраторы, 

бюджет керемнҽренең баш администраторы һҽм бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бюджет акчаларының баш администраторы 

тарафыннан җибҽрелҽ торган документларның нигезлелеге һҽм тулылыгы мҽсьҽлҽлҽре буенча 

бҽялҽмҽлҽр ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. 

32. Аудитор тикшерүе аерыла: 

а) эчке финанс аудит субъекты урнашкан урында аның соравы буенча бирелгҽн мҽгълүмат һҽм 

материаллар нигезендҽ үткҽрелҽ торган камераль тикшерүлҽр; 

б) аудит объектларының урнашу урыны буенча үткҽрелҽ торган күчмҽ тикшерүлҽр; 

в) эчке финанс аудит субъекты урнашкан урын буенча да, аудит объектлары урнашкан урын буенча да 

үткҽрелҽ торган катнаш тикшерүлҽр. 

33. Аудитор тикшерүлҽре уздырганда эчке финанс аудит субъекты вазыйфаи затлары хокуклы: 

дҽлиллҽнгҽн запрос нигезендҽ аудитор тикшерүлҽре үткҽрү өчен кирҽкле документларны, 

Материалларны һҽм мҽгълүматны, шул исҽптҽн эчке финанс контролен оештыру һҽм үткҽрү нҽтиҗҽлҽре 

турында мҽгълүматны соратып алырга һҽм алырга; 

аудитор тикшерүе гамҽлгҽ ашырыла торган объектларга һҽм территориялҽргҽ йөрү; 

бҽйсез экспертларны җҽлеп итү. 

Ҽлеге талҽпне җибҽрү һҽм үтҽү вакыты бюджет акчаларын баш бүлүче, бюджет керемнҽренең баш 

администраторы һҽм бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторы тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

34. Эчке финанс аудиты субъекты бурычлы: 

а) билгелҽнгҽн эшчҽнлек өлкҽсендҽ норматив хокукый актлар талҽплҽрен үтҽргҽ; 

б) аудитор тикшерүе программасы нигезендҽ аудитор тикшерүлҽре үткҽрергҽ; 

в) аудит объектының җитҽкчесен яисҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затын аудитор тикшерүе программасы белҽн, 

шулай ук аудитор тикшерүлҽре нҽтиҗҽлҽре (актлар һҽм бҽялҽмҽлҽр) белҽн таныштыру. 

35. Эчке финанс аудитын оештыру өчен бюджет акчаларының баш администраторы җитҽкчесе җаваплы. 

36. Бюджет акчаларын баш бүлүче, бюджет керемнҽре баш администраторы һҽм бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары баш администраторы эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыруны анализлауны 

үткҽрү максатларында соратып алына торган мҽгълүматны һҽм документларны вҽкалҽтле органга 

тапшырырга тиеш. 

37. Планны төзү, раслау һҽм алып бару бюджет акчаларының баш администраторы тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



38. План аудитор тикшерүлҽре исемлеген тҽшкил итҽ, аларны чираттагы финанс елында уздыру күздҽ 

тотыла. 

Һҽр аудитор тикшерүе буенча планда тикшерелүче эчке бюджет процедурасы, аудит объектлары, 

аудитор тикшерүе үткҽрү вакыты һҽм җаваплы башкаручылар күрсҽтелҽ. 

39. Аудитор тикшерүлҽре планлаштырганда исҽпкҽ алына: 

а) операциялҽрнең (эчке бюджет процедурасын үтҽү өчен кирҽкле документны формалаштыру буенча 

гамҽллҽр), аудит объектларының бер типик операциялҽре төркемнҽренең ҽһҽмияте, алар бу 

операциялҽрне хокуксыз үтҽгҽн очракта бюджет акчаларының баш администраторының еллык һҽм 

(яисҽ) квартал бюджет хисаплылыгына сизелерлек йогынты ясый ала; 

б) эчке финанс тикшерүенең нҽтиҗҽлелеген (ышанычлылыгын) тестлау өчен тикшерелҽ торган 

операциялҽрне (эчке бюджет процедурасын үтҽү өчен кирҽкле документны формалаштыру буенча 

гамҽллҽр) сайлап алу күлҽменҽ йогынты ясый торган факторлар, аларга шул исҽптҽн визуаль контроль 

гамҽллҽр башкаруның ешлыгы, эчке финанс тикшерүе процедураларының существенность һҽм эчке 

финанс тикшерүе процедураларының автоматлаштыру дҽрҽҗҽсе керҽ; 

в) эчке финанс тикшерүе процедураларын үткҽргҽннҽн соң ҽһҽмиятле бюджет хҽвефлҽре булу; 

г) эчке финанс аудитының ресурслар белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсе (хезмҽт, матди һҽм финанс белҽн 

тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсе); 

д) аудитор тикшерүлҽре билгелҽнгҽн срокларда уздыру мөмкинлеге; 

е) планнан тыш аудитор тикшерүлҽре башкару өчен вакыт резервы булу. 

40. План төзү максатларында эчке финанс аудиты субъекты аудит объектлары турындагы белешмҽлҽргҽ, 

шул исҽптҽн нҽтиҗҽлҽр турындагы белешмҽлҽргҽ башлангыч анализ ясарга тиеш: 

а) аудитор тикшерелергҽ тиешле чор эчендҽ эчке финанс контролен гамҽлгҽ ашыру; 

б) аудит объектларының финанс-хуҗалык эшчҽнлегенҽ карата Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы һҽм Татарстан Республикасы Хисап палатасы тарафыннан агымдагы һҽм (яисҽ) хисап 

финанс елында контроль чаралар үткҽрү. 

41. План Чираттагы финанс елы башланганчы төзелҽ һҽм раслана. 

42. Аудитор тикшерүе бюджет акчаларының баш администраторы җитҽкчесе карары белҽн билгелҽнҽ. 

43.Аудитор тикшерүе эчке финанс аудит субъекты җитҽкчесе тарафыннан расланган аудитор тикшерүе 

программасы нигезендҽ үткҽрелҽ. 

44.Аудитор тикшерүе программасын төзегҽндҽ аудитор Төркеме формалаша, аудитор тикшерүе үткҽрҽ 

торган хезмҽткҽрлҽрдҽн тора һҽм аудитор төркеме ҽгъзалары арасында вазыйфалар бүленҽ. Аудитор 

тикшерүе программасында булырга тиеш: 

а) аудитор тикшерүе темасы; 

б) аудит объектларының исеме; 

в) аудитор тикшерүе барышында өйрҽнергҽ тиешле мҽсьҽлҽлҽр исемлеге, шулай ук аны үткҽрү вакыты. 

45. Аудитор тикшерүе барышында тикшерү үткҽрелҽ: 

а) эчке финанс контролен гамҽлгҽ ашыру; 

б) эчке бюджет процедураларын үтҽү һҽм бюджет акчаларын куллануның нҽтиҗҽлелеге Законлылык; 

в) аудит объекты тарафыннан кабул ителгҽн хисап сҽясҽтен алып бару, шул исҽптҽн аның бюджет исҽбе 

өлкҽсендҽге үзгҽрешлҽргҽ туры килүен тикшерү; 

г) эчке бюджет процедураларын гамҽлгҽ ашырганда аудит объекты тарафыннан автоматлаштырылган 

мҽгълүмат системаларын куллану; 

д) бюджет исҽбенҽ алу мҽсьҽлҽлҽре, шул исҽптҽн бюджет хисабын алып бару өчен җаваплы затның 

һөнҽри фикереннҽн чыгып карар кабул ителҽ торган мҽсьҽлҽлҽр; 

е) кулланучыларның мҽгълүмат базаларына керү хокукы бирү, бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны 

тҽэмин итҽ торган автоматлаштырылган мҽгълүмат системаларыннан мҽгълүмат кертү һҽм чыгару; 

ж) финанс һҽм беренчел исҽп документларын формалаштыру, шулай ук бюджет исҽбе регистрларында 

язмаларга керү хокукы бирү; 

з) бюджет хисаплылыгы. 

46. Аудитор тикшерүе башкару юлы белҽн үткҽрелҽ: 

а) эчке бюджет процедурасының һҽм (яки) матди активларның операциялҽрен гамҽлгҽ ашыру белҽн 

бҽйле документларны һҽм язмаларны өйрҽнүне тикшерү; 

б) эчке бюджет процедурасының операциялҽрен үтҽү барышында вазыйфаи затларның һҽм объект 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен системалы рҽвештҽ өйрҽнүне күз алдына китерҽ торган күзҽтү; 

в) аудитор тикшерүе үткҽрү өчен кирҽкле мҽгълүматлар алу максатларында хҽбҽрдар затларга аудит 

объекты чиклҽрендҽ яки аннан читтҽ мөрҽҗҽгать итү соратып алына; 

г) бюджет исҽбе регистрындагы мҽгълүмат запросына җавап бирҽ торган дҽлил; 

д) аудит объекты җитештергҽн арифметик исҽп-хисапларның төгҽллеген яки эчке финанс аудит бүлеге 

хезмҽткҽре тарафыннан мөстҽкыйль исҽп-хисаплауны тикшерүне үз эченҽ алган пересчет; 



е) эчке бюджет процедураларын гамҽлгҽ ашыру турындагы белешмҽлҽргҽ нигезлҽнгҽн 

чагыштырмаларны һҽм закончалыкларны анализлый торган аналитик процедуралар, шулай ук бюджет 

учетында дөрес чагылдырылмаган операциялҽрне һҽм аларның сҽбҽплҽрен һҽм кимчелеклҽрен ачыклау 

максатыннан алынган мҽгълүмат белҽн күрсҽтелгҽн чагыштырма һҽм закончалыкларны өйрҽнү. 

47. Аудитор тикшерүе барышында тиешле ышанычлы дҽлиллҽр бирелергҽ тиеш. Дҽлиллҽргҽ эш 

документларына нигезлҽнгҽн һҽм эчке бюджет процедураларын гамҽлгҽ ашыруда ачыкланган хокук 

бозу һҽм җитешсезлеклҽрнең булуын раслаучы аудит объектлары, шулай ук аудитор тикшерүе 

нҽтиҗҽлҽре буенча нҽтиҗҽ һҽм тҽкъдимнҽр чыгару өчен нигез булып торган җитҽрлек факттагы 

мҽгълүматлар һҽм дөрес мҽгълүмат керҽ. 


