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«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 
25-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Россия 
Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап 
органнарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары турында» 
2011 елның 7 февралендәге 6-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә һәм 
муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү максатында Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы Советы  
 

Карар: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Буа муниципаль районының Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесе 
турында Нигезләмәне яңа редакциядә (кушымта) расларга. 
          2. Буа район Советының 2011 елның 16 сентябрендәге «Татарстан Республикасы 
Буа муниципаль районының Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесен 
төзү турында 5-13 номерлы Карары (2014 елның 16 декабрендәге 3-43 номерлы, 2015 
елның 13 февралендәге 7-45 номерлы карарлар редакциясендә) белән расланган 
«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Контроль-хисап палатасы 
«муниципаль казна учреждениесе турында нигезләмә үз көчен югалткан дип танырга. 
          3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (адресы буенча) районның рәсми 
сайтында урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/ Татарстан Республикасы Дәүләт 
Советы Рәисе урынбасарлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре, 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының комитет рәисләре һәм идарә 
җитәкчеләре катнашында киңәшмә http://buinsk.tatarstan.ru.  
          4. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
Буа муниципаль районы башлыгы,  
Совет рәисе  
Буа муниципаль районы башлыгы                                                                М.А. Җаббаров 

 

г. Буинск 
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Татарстан Республикасы  
Буа муниципаль районының Советы  

2019 елның 22 феврале 6-38 нче носеры  
карарының кушымтасы 

 
Нигезләмә 

муниципаль казна учреждениесе турында  
"Контроль-хисап палатасы  

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы» 
 

 
I Бүлек.  ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

1 статья. МКУ «Контроль-хисап палатасы " статусы  
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы» 

 
1. "Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Контроль-хисап палатасы 

«муниципаль казна учреждениесе (алга таба - Контроль-хисап палатасы) Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы Советы тарафыннан төзелә торган тышкы 
муниципаль финанс тикшерүенең даими эшләүче органы булып тора һәм аңа хисап тота. 

2. Контроль-хисап палатасы җирле үзидарә органы булып тора һәм Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы җирле үзидарә органнары структурасына керә.  

3. Контроль-хисап палатасы үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, 
Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль законнар, Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Уставы һәм 
Буа муниципаль районының башка муниципаль норматив хокукый актлары, әлеге 
Нигезләмәгә таяна. 

4. Контроль-хисап палатасы оештыру һәм функциональ мөстәкыйльлеккә ия. 
5. Контроль-хисап палатасы муниципаль казна учреждениесе рәвешендә юридик 

зат булып тора, мөстәкыйль баланска, Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә 
Буа муниципаль районының федераль, республика казначылык һәм финанс органында 
ачылган шәхси счетларга, Буа муниципаль районы гербын үз исеме белән сурәтләгән 
печатькә, бланкларга ия.  

6. Контроль-хисап палатасының мөлкәте муниципаль милектә һәм "Буа муниципаль 
районы" муниципаль берәмлегенең җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасы 
«муниципаль казна учреждениесендә оператив идарә итү хокукында беркетелә. 

7. Контроль-хисап палатасының тулы рәсми исеме-«Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы Контроль-хисап палатасы»муниципаль казна учреждениесе. 

8. Контроль-хисап палатасының кыскартылган исеме - " Татарстан Республикасы 
Буа муниципаль районы Контроль-хисап палатасы»МКУ. 

9. Контроль-хисап палатасының урнашу урыны: Буа шәһәре, Жорес ур., 110А 
йорт. 

10. Контроль-хисап палатасының почта адресы: 422430, Татарстан Республикасы, 
Буа шәһәре, Жорес ур., 110 А. 

 
2 статья. Контроль-хисап палатасы вәкаләтләре 

 
1. Контроль-хисап палатасы түбәндәге төп вәкаләтләрне гамәлгә ашыра: 
1) җирле бюджет үтәлешен контрольдә тоту; 
2) җирле бюджет проектларына экспертиза; 
3) җирле бюджет үтәлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерү; 
4) җирле бюджет акчаларын куллануның законлылыгын, нәтиҗәлелеген 

(нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген), шулай ук җирле бюджет тарафыннан Россия 
Федерациясе законнарында каралган башка чыганаклардан алына торган чараларны 
куллануны контрольдә тотуны оештыру һәм гамәлгә ашыру; 

Татарстан Республикасы дәүләт милкендәге мөлкәткә, шул исәптән акыл 
эшчәнлегенең сакланылучы нәтиҗәләренә һәм Татарстан Республикасының 
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индивидуальләштерү чараларына,  идарәнең һәм аның белән эш итүнең билгеләнгән 
тәртибен үтәүне тикшереп тору; 

6) җирле бюджет акчалары исәбеннән салым һәм башка ташламалар һәм 
өстенлекләр, бюджет кредитлары бирү нәтиҗәлелеген бәяләү, шулай ук муниципаль 
гарантияләр һәм поручительстволар бирү яки башка ысуллар белән юридик затлар һәм 
шәхси эшкуарлар тарафыннан җирле бюджет акчалары һәм муниципаль милектәге 
мөлкәт исәбенә алына торган килешүләр буенча йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итү 
законлылыгын бәяләү; 

7) муниципаль хокукый актлар проектларына (финанс-икътисадый нигезләрнең 
нигезле булуын да кертеп) муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләренә, шулай ук 
муниципаль программаларга кагылышлы өлешендә финанс-икътисадый экспертиза; 

8) муниципаль берәмлектә бюджет процессын анализлау һәм аны камилләштерүгә 
юнәлдерелгән тәкъдимнәр әзерләү; 

9) җирле бюджет үтәлеше барышы, үткәрелгән контроль һәм экспертиза-аналитик 
чаралар нәтиҗәләре турында мәгълүмат әзерләү һәм муниципаль берәмлекнең 
вәкиллекле органына һәм муниципаль берәмлек башлыгына шундый мәгълүмат 
тапшыру; 

коррупциягә каршы юнәлдерелгән гамәлләрдә вәкаләтләре чикләрендә 
катнашу  һәм башкалар. 

11) район составына керүче җирлекләр бюджетларына кергән Буа муниципаль 
районы (Алга таба – район) бюджеты акчаларын куллануның законлылыгына, 
нәтиҗәлелегенә (нәтиҗәлелегенә һәм бәрәкәтлелегенә) контрольне гамәлгә ашыру; 

12) «дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында " 2013 елның 5 
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә сатып алулар өлкәсендә аудит»; 

13) тышкы муниципаль финанс тикшерүе өлкәсендә федераль законнарда, 
Татарстан Республикасы законнарында, район Уставында һәм район Советының башка 
норматив хокукый актларында билгеләнгән башка вәкаләтләр. 

2. Тышкы финанс контроле контроль контроль-хисап палатасы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла: 

1) муниципаль органнарның, муниципаль учреждениеләрнең һәм муниципаль 
унитар предприятиеләрнең, шулай ук муниципаль берәмлек милкендә булган мөлкәтне 
Россия Федерациясе Хисап палатасы һәм (яки) Татарстан Республикасы Хисап палатасы 
раслаган гомуми таләпләр нигезендә файдалансалар, җирле үзидарә органнарына, 
шулай ук башка оешмаларга карата; 

2) башка оешмаларга карата, Федераль законда билгеләнгән гомуми таләпләр 
нигезендә, субсидияләр, кредитлар, җирле бюджет акчалары исәбеннән гарантияләр алу 
шартлары үтәлешен тикшерү юлы белән, күрсәтелгән акчаларны төп бүлүчеләр 
(бүлүчеләр) һәм җирле бюджет акчаларын алучылар эшчәнлеген тикшереп тору 
тәртибендә, гарантияләрне гамәлгә ашыру юлы белән, күрсәтелгән оешмаларны тикшерү 
мөмкинлеге билгеләнгән очракларда, җирле бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр, 
кредитлар, гарантияләр бирү турында килешүләрдә билгеләнгән очракларда. 

 
3 статья. Контроль-хисап палатасы эшчәнлегенең төп максатлары 

 
Контроль-хисап палатасы эшчәнлегенең төп максатлары булып районның финанс 

ресурсларын һәм муниципаль милек объектларын максатчан һәм нәтиҗәсез куллануны 
булдырмау тора. 

 
4 статья. Контроль-хисап палатасы эшчәнлегенең төп принциплары 

 
Контроль-хисап палатасы эшчәнлеге Законлылык, объектив, нәтиҗәлелек, 

бәйсезлек һәм хәбәрдарлык принципларына нигезләнә. 
 

II бүлек.  МӘГАРИФ СОСТАВЫ ҺӘМ ТӘРТИБЕ 
КОНТРОЛЬ-ХИСАП ПАЛАТАСЫ 
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5 статья. Контроль-хисап палатасы составы 

 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Контроль-хисап палатасы 

рәисеннән, рәис урынбасарыннан һәм аудитордан тора. 
Контроль-хисап палатасының штат расписаниесе район Советы карары белән 

контроль-хисап палатасын тотуга билгеләнгән бюджет ассигнованиеләре чикләрендә 
раслана. 

 
6 статья. Контроль-хисап палатасы рәисе,  

Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасары һәм аудиторы 
 

Контроль-хисап палатасы рәисе вазыйфасына 5 елга билгеләнә.  
Контроль-хисап палатасы рәисе муниципаль вазыйфаларны били. 
Контроль-хисап палатасы рәисен билгеләү турындагы карар Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы башлыгы тәкъдиме буенча депутатларның гомуми 
саныннан күпчелек тавыш белән район Советы тарафыннан кабул ителә. 

Тикшерү-хисап палатасы Рәисе вәкаләтләре срогы тәмамлангач, яңа сайланган 
Контроль-хисап палатасы рәисе билгеләнгәнче үз вазыйфаларын башкаруын дәвам итә. 

Контроль-хисап палатасы рәисе булып дәүләт, муниципаль идарә, дәүләт, 
муниципаль контроль (аудит), икътисад, финанс, юриспруденция өлкәсендә югары 
белемле һәм эш тәҗрибәсе булган Россия Федерациясе гражданины була ала. 

Гражданин Контроль-хисап палатасы Рәисе, Рәисе урынбасары һәм аудиторы 
вазыйфасына, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык яисә үзлекләре (ата-аналар, 
хатынының балалары, бертуган, сеңелләре, шулай ук бертуган, сеңелләре, әти-әниләре, 
балаларының һәм ирләренең балалары), Буа муниципаль районы башлыгы, Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе, Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау 
органнары җитәкчеләре вазыйфаларын били алмый.  

Контроль-хисап палатасы Рәисенә муниципаль хезмәт буенча Россия Федерациясе 
законнары һәм муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы законнары белән 
билгеләнгән чикләүләр кагыла. 

Контроль-хисап палатасы рәисе: 
- Контроль-хисап палатасы эшчәнлеге белән җитәкчелек итә һәм аның эшен әлеге 

Нигезләмә һәм район Советының норматив хокукый актлары нигезендә оештыра; 
- Контроль-хисап палатасы тарафыннан район Советы йөкләмәләрен үтәүне 

контрольдә тота; 
- билгеләнгән вакытта контроль-хисап Палатасының эше турында отчет һәм 

контроль чаралар һәм экспертиза-аналитик эшләр турында отчетлар тәкъдим итә; 
- Контроль-хисап палатасы аппараты хезмәткәрләрен кабул итә һәм эштән азат 

итә; 
- Контроль-хисап палатасы эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле килешүләр 

төзи; 
- Контроль-хисап палатасын тотуга район бюджетында каралган финанс чаралары 

белән эш итә; 
- дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, башка оешмалар, шулай 

ук Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясенең контроль органнары белән 
үзара мөнәсәбәтләрдә Контроль-хисап палатасын тәкъдим итә;  

- әлеге Нигезләмәгә йөкләнгән башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра. 
Контроль-хисап палатасы рәисе Контроль-хисап палатасы компетенциясенә кергән 

мәсьәләләрне караганда, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы һәм 
Башкарма комитеты (алга таба – район Башкарма комитеты) утырышларында 
катнашырга хокуклы. 

Россия Федерациясе гражданы Контроль-хисап палатасы Рәисе, Рәисе 
урынбасары яки аудиторы вазыйфасына билгеләнә алмый: 

1) аның яраксыз яки яраксыз хөкем ителүе булу; 



5 

 

2) аны законлы көченә кергән суд карары белән эшкә яраксыз яисә чикләнгән эшкә 
яраксыз дип тану; 

Граждан (гражданлык хезмәткәре) дәгъва кылган дәүләт гражданлык хезмәте 
вазыйфаларын башкару дәүләт сере булып торган мәгълүматлардан файдалану белән 
бәйле булган очракта гражданның (гражданлык хезмәткәренең) ризалыгы белән аңа 
дәүләт серен һәм закон тарафыннан сакланган башка серне тәшкил иткән 
мәгълүматларны алу рөхсәтен рәсмиләштерү процедурасы үткәрелә 

комиссия әгъзасының Россия Федерациясе гражданлыгы бетерелгәндә, ул чит ил 
гражданлыгы йә яшәүгә рөхсәт яисә Россия Федерациясе гражданының чит ил 
территориясендә даими яшәүгә хокукын раслаучы бүтән документ алганда; 

5) «Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең 
контроль-хисап органнарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми 
принциплары турында»2011 елның 7 февралендәге 6-ФЗ номерлы Федераль законның 7 
статьясындагы 5 һәм 6 өлешләрендә каралган нигезләрнең булу. 

Контроль-хисап палатасы Рәисе, Рәисе урынбасары һәм аудиторлары, 
укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле эшчәнлек белән 
шөгыльләнә алмый. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек, әгәр 
Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе законнары 
белән башкасы каралмаган булса, чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, 
чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына 
финанслана алмый; 

Контроль-хисап палатасы Рәисе, Рәисе урынбасары һәм аудиторлары, шулай ук 
әлеге вазыйфаларны биләүгә дәгъва кылучы затлар үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ 
булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 
турында Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый 
актларында, муниципаль норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә мәгълүмат 
бирергә тиеш.   

Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасары һәм аудиторы дәүләт, муниципаль 
идарә, дәүләт, муниципаль контроль (аудит), икътисад, финанс, юриспруденция 
өлкәсендә югары белемле һәм эш тәҗрибәсе булган Россия Федерациясе гражданнары 
булырга мөмкин. 

Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасары һәм аудиторы Контроль-хисап 
палатасы эшчәнлеге юнәлешләрен җитәкли, контроль чаралар һәм экспертиза-аналитик 
эшләр оештыра, Контроль-хисап палатасы рәисе белән килештереп, мәсьәләләрне үз 
компетенциясе чикләрендә хәл итәләр һәм үзләренә беркетелгән юнәлешләр эшчәнлеге 
нәтиҗәләре өчен җаваплы булалар. 

Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасары һәм аудиторы район башлыгы 
тәкъдиме буенча 5 елга район Советы вазыйфасына билгеләнә. Контроль-хисап 
палатасы Рәисе урынбасары һәм аудиторы муниципаль вазыйфаларны били. 

Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасарын һәм аудиторын билгеләү турындагы 
карар район Советы тарафыннан депутатларның гомуми саныннан күпчелек тавыш белән 
кабул ителә.  

Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасары һәм аудиторы үз компетенциясенә 
кергән мәсьәләләрне, район Советы утырышларында, аның даими комиссияләре 
утырышларында һәм эшче төркемнәр утырышларында, район Башкарма комитеты 
органнары утырышларында карап тикшерү хокукына ия. 

Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасары һәм аудиторы вазыйфаи 
инструкцияләр нигезендә үз вазыйфаларын башкара. 

 
III бүлек.  КОНТРОЛЬ-ХИСАП ПАЛАТАСЫ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

 
7 статья. Контроль-хисап палатасы эшчәнлегенең төп юнәлешләре 

 
Контроль-хисап палатасына йөкләнгән бурычларны тормышка ашыру барышында 

ул район бюджеты үтәлешен контрольдә тоту, район бюджеты проектын әзерләү һәм 
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карап тикшерүнең билгеләнгән тәртибен, аның үтәлеше турындагы хисапны, шулай ук 
муниципаль милектә булган мөлкәт белән идарә итүнең һәм эш итүнең билгеләнгән 
тәртибен үтәүне контрольдә тоту максатларында контроль, эксперт-аналитик, мәгълүмати 
һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашыра.: 

- район бюджеты үтәлешенә оператив контроль оештыру һәм үткәрү; 
- бюджетның аерым бүлекләре һәм статьялары, шул исәптән максатчан бюджет 

фондлары, Буа муниципаль районының максатчан программалары чаралары буенча, 
шулай ук Буа муниципаль районының финанс ресурсларын максатчан һәм нәтиҗәле 
файдалану буенча комплекслы һәм тематик тикшерүләр һәм тикшерүләр үткәрү; 

- район бюджеты акчаларын куллануның нәтиҗәлелегенә аудит үткәрү; 
- бюджет процессында закон бозуларны һәм тайпылышларны тикшерү һәм бәяләү, 

ачыкланган җитешсезлекләрне һәм җитешсезлекләрне бетерү, шулай ук тулаем бюджет 
процессын камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләү һәм район Советына һәм район 
башкарма комитетына кертү; 

- тиешле документлар, материаллар белән норматив хокукый акт проекты 
рәвешендә тәкъдим ителгән Буа муниципаль районы бюджеты үтәлеше турындагы 
хисапны тышкы тикшерүне оештыру һәм уздыру; 

- бюджет проектын, Буа муниципаль районының норматив хокукый актларын 
анализлау, экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр әзерләү һәм тапшыру, максатчан 
программалар, килешүләр һәм килешүләр һәм район бюджеты мәсьәләләренә 
кагылышлы башка документлар; 

- бюджет үтәлеше, максатчан бюджет фондлары чараларын куллану буенча район 
Советына һәм Татарстан Республикасы башкарма комитетына бәяләмәләр әзерләү һәм 
тапшыру; 

- муниципаль милек объектларын нәтиҗәле файдалануны контрольдә тоту 
нәтиҗәләре буенча район Советына һәм Татарстан Республикасы башкарма комитетына 
бәяләмәләр әзерләү һәм тапшыру, муниципаль милек белән идарә итү, шул исәптән аны 
хосусыйлаштыру, сату, арендага бирү нәтиҗәсендә алынган акчаларның район 
бюджетына үз вакытында һәм тулы күләмдә керүен тикшерү нәтиҗәләре буенча 
ышанычлы идарәгә тапшыру; 

- җирле үзидарә органнары вазыйфаи затларының запросларына бәяләмәләр һәм 
җаваплар әзерләү һәм бирү. 

 
8 статья. Район бюджетын формалаштыру һәм башкаруны контрольдә тоту 

 
Контроль-хисап палатасы Буа муниципаль районы бюджетын формалаштыруны 

һәм башкаруны финанс контроленең түбәндәге рәвешләрен гамәлгә ашыра: алдан, 
агымдагы һәм киләсе. 

Район бюджетын үтәү процессында һәм хисап финанс елы тәмамланганнан соң 
Контроль-хисап палатасы: 

- Буа муниципаль районы бюджетының керем өлешенә акчаларның вакытында һәм 
тулылыгын контрольдә тота; 

- җирле үзидарә органнарын тотуга киткән чыгымнарны да кертеп, бюджет 
ассигнованиеләрен куллануның законлылыгын һәм нәтиҗәлелеген контрольдә тота; 

- расланган бюджеттан тайпылышларны ачыклый, аларга анализ ясый, аларны 
бетерү буенча тәкъдимнәр кертә. 

Контроль-хисап палатасы район Советына һәм район башлыгына бюджет 
проектлары, бюджет үтәлеше турында хисаплар тәкъдим итә. 

 
9 статья. Бюджетка керүне контрольдә тоту 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы акчалары 
муниципаль милек белән идарә итү һәм эш итүдән 

 
Контроль-хисап палатасы Буа муниципаль районы бюджетына кергән акчаларны 

контрольдә тота: 
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- Буа муниципаль районы милке белән эш итүдән (шул исәптән хосусыйлаштыру, 
сату, залог, арендага бирү, ышанычлы идарәгә);); 

- Буа муниципаль районының милек объектлары белән идарә итүдән (Буа 
муниципаль районының хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең устав (склад) 
капиталларында өлешен һәм Буа муниципаль районының милкендә булган акцияләр 
пакетларын кертеп). 

 
Сатып алулар өлкәсендә Аудит 

 
 Контроль-хисап палатасы Буа муниципаль районы ихтыяҗлары өчен сатып алулар 

өлкәсендә аудит һәм «дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 
эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында " 2013 
елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 98 статьясында билгеләнгән 
башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра. 

Әлеге статьяның 1 абзацында күрсәтелгән максатларга ирешү өчен сатып алулар 
өлкәсендә контроль-хисап палатасы Законлылык, максатчанлыгы, нигезлелек, төзелгән 
һәм үтәлгән контрактлар буенча сатып алу чыгымнарының нәтиҗәлелеге һәм 
нәтиҗәлелеге турында мәгълүматны тикшерү, анализлау һәм бәяләү юлы белән эксперт-
аналитик, мәгълүмати һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашыра.  

Сатып алулар өлкәсендә контроль-хисап палатасы әлеге статьяның 2 абзацында 
күрсәтелгән эшчәнлекне гамәлгә ашыру нәтиҗәләрен гомумиләштерә, шул исәптән 
ачыкланган тайпылышлар, бозу һәм җитешсезлекләрнең сәбәпләрен билгели, аларны 
юкка чыгаруга һәм сатып алулар өлкәсендә контракт системасын камилләштерүгә 
юнәлдерелгән тәкъдимнәр әзерли, әлеге тәкъдимнәрне гамәлгә ашыру турында 
мәгълүматны системалаштыра һәм мондый нәтиҗәләр турында гомумиләштерелгән 
бердәм мәгълүмат системасында урнаштыралар.  

 
Мәкалә 9.2 сатып алулар өлкәсендә Контроль 

 
Контроль-хисап палатасы «дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында " 
2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 99 статьясындагы 1 
өлешенең 1 пункты, 3 өлешенең 3 пункты нигезендә Буа муниципаль районы муниципаль 
ихтыяҗлары өчен сатып алулар өлкәсендә контроль орган булып тора. 

Контроль-хисап палатасы муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында 
законнарда билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 
сатып алу өлкәсендә контрольне гамәлгә ашыру буенча вәкаләтле җирле үзидарә органы 
функцияләрен гамәлгә ашыра. 

 
10 статья. Файдалануны контрольдә тоту 
кредит ресурслары һәм заем чаралары 

 
Контроль-хисап палатасы контрольдә тота: 
- район Башкарма комитеты тарафыннан алынган кредитлар һәм займнар җәлеп 

итү һәм куллану; 
- җирле үзидарә органнары тарафыннан финанс һәм милек гарантияләре бирү; 
- кире кайтару нигезендә бирелә торган финанс ресурсларын урнаштыру. 

 
11 статья. Эксперт-аналитик эш 

Контроль-хисап палатасы 
 

Контроль-хисап палатасы экспертиза үткәрә һәм аның нәтиҗәләре буенча бәяләмә 
бирә: 
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- Буа муниципаль районы бюджеты турында норматив хокукый акт проекты, аның 
керем һәм чыгым статьяларының, бюджет дефицитының нигезле булуы; 

- Буа муниципаль районының ярты еллык бюджеты үтәлеше һәм тиешле финанс 
елы турында район Башкарма комитеты хисапларына; 

-бюджет-финанс мәсьәләләре буенча Буа муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарының карарлары һәм башка норматив хокукый актлары проектлары; 

- Буа муниципаль районының максатчан программаларын да кертеп, программалар 
проектлары, аларны финанслауга Буа муниципаль районы бюджеты акчалары җибәрелә. 

Аның вәкаләтләренә керә торган башка мәсьәләләр буенча Контроль-хисап 
палатасы бәяләмәләр яки язма отчетлар һәм җаваплар әзерли һәм тәкъдим итә: 

- тиешле карарлар белән рәсмиләштерелгән район Советы йөкләмәләре; 
- район Советы депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә биштән бере генә 

мөрәҗәгать итә; 
- район башлыгы запрослары; 
- Буа шәһәр прокуратурасы запрослары. 
Сорау буенча бәяләмә әзерләү яки аннан баш тарту турында карар Контроль-хисап 

палатасы рәисе тарафыннан раслана. Запрос буенча бәяләмә әзерләүдән баш тарткан 
очракта, Контроль-хисап палатасы рәисе баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп запрос кире 
кайтара. 

Район Советының кабат йөкләмәсе яки билгеләнгән саныннан кимендә биштән 
бере район Советы депутатлары мөрәҗәгате, шулай ук район башлыгының кабат таләбе 
үтәү өчен мәҗбүри булып тора. 

Контроль-хисап палатасы Бәяләмәсен җирле үзидарә органнары кабул иткән 
карарларның сәяси бәяләрендә тота алмыйлар. 

 
IV бүлек. КОНТРОЛЬ-ХИСАП ПАЛАТАСЫ ВӘКАЛӘТЛӘРЕ 
12 статья. Контроль вәкаләтләренең гамәлдә булу өлкәсе 

Контроль-хисап палатасы 
 

Контроль-хисап палатасы тикшерүләр һәм тикшерүләр үткәрергә хокуклы: 
- Буа муниципаль районы бюджеты, шул исәптән максатчан бюджет фондлары 

хисабына финанслана торган җирле үзидарә органнарында, оешмаларда; 
- оешмаларда, милек рәвешләренә, аларның союзларына, ассоциацияләренә һәм 

Буа муниципаль районы бюджеты акчаларын күчерә яки куллана торган бүтән 
берләшмәләргә, шул исәптән максатчан бюджет фондлары чараларына, шулай ук Буа 
муниципаль районы җирле үзидарә органнарының карарлары һәм башка норматив 
хокукый актларында каралган салым һәм башка ташламаларга ия булган оешмаларга. 

Иҗтимагый берләшмәләр, дәүләтнеке булмаган фондлар һәм башка дәүләтнеке 
булмаган коммерцияле булмаган коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлегенә 
контроль-хисап палатасының контроль вәкаләтләре район бюджеты акчаларын, шул 
исәптән максатчан бюджет фондларын алуга, күчерү яки куллануга, муниципаль милекне 
файдалануга яки аның белән идарә итүгә бәйле өлешендә, шулай ук Буа муниципаль 
районының карарлары һәм башка норматив хокукый актлары белән бирелгән салым һәм 
башка ташламалар һәм өстенлекләр өлешендә таратыла. 

Кирәкле очракларда, район Советы йөкләмәсе яки контроль-хисап Палатасы 
карары буенча, аның белгечләре үзара хезмәттәшлек турында төзелгән килешүләр 
нигезендә дәүләт финанс контроленең башка органнары үткәрә торган оешмаларның 
финанс-хуҗалык эшчәнлеген тикшерү һәм ревизияләрдә катнаша алалар. 

Контроль-хисап палатасы тарафыннан үткәрелә торган тикшерүләр һәм 
тикшерүләр, шулай ук аның катнашында үткәрелә торган тикшерүләр һәм тикшерүләр 
нәтиҗәләре хәбәрдарлыкка, аларны тәмамлауга, акт (белешмә) рәвешендә нәтиҗәләрне 
рәсмиләштерүгә һәм, кирәк булганда, тикшерелүче яктан тиешле аңлатмалар, 
билгеләнгән срокларда каршылыклар алганчы тапшырыла алмый. 

Каршылыклары булган очракта, тикшерелүче як биш көн эчендә контроль-хисап 
палатасына үзенең дәлилләнгән аңлатмаларын, каршылыкларын язмача тапшырырга 
тиеш. 
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13 статья. Контроль-хисап палатасы күрсәтмәләре 

 
Контроль-хисап палатасы тикшерү нәтиҗәләре буенча җирле үзидарә органнарына 

һәм муниципаль органнарга, тикшерелүче органнарга һәм оешмаларга, аларның 
вазыйфаи затларына аларны карау һәм ачыкланган кимчелекләрне бетерү, Татарстан 
Республикасында матди зыян китерүне булдырмый калу, муниципаль берәмлеккә 
китерелгән зыянны каплау, хокук бозулар өчен гаепле вазыйфаи затларны җаваплылыкка 
тарту буенча чаралар күрү, шулай ук хокук бозуларны кисәтү, бетерү һәм кисәтү буенча 
чаралар күрү өчен күрсәтмәләр кертергә хокуклы. 

Контроль-хисап палатасының күрсәтүенә контроль-хисап палатасы Рәисе яки аның 
урынбасары кул куя. Татарстан Республикасы законы яисә муниципаль норматив хокукый 
акт белән контроль-хисап палатасы күрсәтмәсенә кул кую хокукы шулай ук аудиторларга 
бирелергә мөмкин. 

 Җирле үзидарә органнары һәм муниципаль органнар, шулай ук оешмалар, тамаша 
алганнан соң бер ай эчендә тикшерү-хисап палатасына тапшырылган карарлар һәм 
чаралар турында язма рәвештә хәбәр итәргә тиеш. 

Аларны кисәтү һәм кисәтү буенча җавапсыз чаралар таләп итә торган тәртип 
бозулар ачыкланган очракта, шулай ук Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары 
тарафыннан контроль чаралар үткәрелгәндә контроль-хисап палатасы тикшерү 
чараларын Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм дәүләт 
органнарына, җирле үзидарә органнарына һәм муниципаль органнарга, тикшерелә торган 
органнар һәм оешмаларга һәм аларның вазыйфаи затларына күрсәтмә җибәрә. 

 
14 статья. Контроль-хисап палатасы күрсәтмәләре 

 
Контроль-хисап палатасы күрсәтмәсен конкрет хокук бозулар турында күрсәтмәләр 

һәм күрсәтмә чыгаруның конкрет нигезләре булырга тиеш. Контроль-хисап палатасы 
күрсәтмәсенә контроль-хисап органы рәисе яисә аның урынбасары тарафыннан имза 
салына. 

Тикшерү-хисап палатасы күрсәтмәсе анда билгеләнгән срокларда үтәлергә тиеш. 
Контроль-хисап органы күрсәтмәсен үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве Россия 

Федерациясе законнары һәм (яки) Татарстан Республикасы законнары белән 
билгеләнгән җаваплылыкка тартыла. 

Контроль чаралар үткәргәндә Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яки) җирле 
бюджет акчаларын, шулай ук Татарстан Республикасының бюджеттан тыш территориаль 
дәүләт фонды бюджеты акчаларын законсыз файдалану фактлары ачыкланган очракта, 
аларда җинаять яисә коррупцион хокук бозу билгеләре тикшерелә, контроль-хисап 
палатасы билгеләнгән тәртиптә контроль чаралар материалларын хокук саклау 
органнарына кичекмәстән тапшыра. Хокук саклау органнары контроль-хисап палатасына 
тикшерү барышы һәм контроль-хисап палатасы тарафыннан тапшырылган материаллар 
буенча кабул ителгән карарлар турында мәгълүмат бирергә тиеш.   

 
15 статья. Эшчәнлекне тәэмин итү 

Контроль-хисап палатасы 
 

Район бюджетын үтәүне гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган Контроль-хисап 
палатасына билгеләнгән тәртиптә бюджет үтәлеше турында хисап бирергә, шулай ук 
аерым мөрәҗәгатьләр буенча аның контроль эшчәнлеген тәэмин итү өчен кирәкле башка 
мәгълүматны бирергә тиеш. 

Контроль-хисап палатасы запросына җавап бирү срогы ике атнадан артмаска тиеш. 
Контроль-хисап палатасы контроль чаралар һәм экспертиза-аналитика эшләрен 
уздырганда милек рәвешләренә, шул исәптән төзелгән шартнамәләр (килешүләр) 
нигезендә финанс-кредит системасына бәйсез рәвештә, җирле үзидарә органнарыннан, 
оешмалардан контроль-хисап палатасы компетенциясенә керүче мәсьәләләр буенча 
кирәкле барлык документларны һәм мәгълүматны түләүсез ала. 
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Контроль-хисап палатасы эшчәнлеген документлар белән һәм матди-техник яктан 
тәэмин итү Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы аппараты 
тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 
16 статья. Таләпләрне үтәүнең мәҗбүрилеге 

Контроль-хисап палатасы 
 

Контроль-хисап палатасы вазыйфаи затларының үз вазыйфаларын башкару белән 
бәйле компетенциясе чикләрендә таләпләре буйсынганлыгына һәм милек рәвешләренә 
бәйсез рәвештә җирле үзидарә органнары һәм оешмалар өчен мәҗбүри булып тора. 

Контроль-хисап палатасының законлы таләпләрен, шулай ук үзенә йөкләнгән 
вазыйфаларны үтәүгә комачаулаучы гамәлләр закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә 
җаваплылыкка тартылачак. 

 
17 статья. Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары 

һәм аларның вәкаләтләре 
 
Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары булып аның рәисе, рәис 

урынбасары һәм аудитор тора, аларның хезмәт вазифаларына Контроль-хисап палатасы 
вәкаләтләре нигезендә контрольлек оештыру һәм гамәлгә ашыру керә. 

Хезмәт вазыйфаларын башкарганда Контроль-хисап палатасының вәкаләтле 
вазыйфаи затлары алдан хәбәр итү (йөкләмә) һәм хезмәт таныклыгы нигезендә хокуклы: 

- милек формасына бәйсез рәвештә җирле үзидарә органнары, оешмалар 
шөгыльләнә торган биналарга узу; 

- тикшерелүче объект эшчәнлегенең бөтен вакытын үз эченә алган, контроль 
чаралар үткәргәндә кирәкле документлар белән тулы күләмдә танышу. 

Тикшерелүче һәм тикшерелә торган объектлар җитәкчеләре контроль-хисап 
палатасы вазыйфаи затларының эше өчен кирәкле шартлар тудырырга, аларга кирәкле 
биналар, элемтә чаралары һәм оргтехника бирергә тиеш. 

 
18 статья. Вазыйфаи затларның җаваплылыгы 

Контроль-хисап палатасы 
 

Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары үткәрелгән контроль чаралар һәм 
экспертиза-аналитик эшләр нәтиҗәләренең дөреслеге өчен җаваплы. 

Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары дисциплинар җаваплылыкка ия, 
хәтта эштән азат ителгәнче, Контроль-хисап палатасы үткәрә торган тикшерү 
чараларының һәм экспертиза-аналитик эшләрнең төгәл һәм арадаш нәтиҗәләренең 
хәбәрдарлыгын санкцияләнмәгән чикләү яки аның катнашында үткәрелгән. 

 
19 статья. Вазыйфаи затларның гамәлләренә шикаять бирү 

Контроль-хисап палатасы 
 

Җирле үзидарә органнары, хуҗалык итүче субъектлар, вазыйфаи затлар, 
гражданнар Тикшерү-хисап палатасы күрсәтмәләренең тулысынча яки өлешчә гамәлдә 
булмавын тану, Контроль-хисап палатасы вазыйфаи затларының законсыз гамәлләре 
турында гариза белән судка мөрәҗәгать итәргә, шулай ук район Советына шикаять белән 
мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

 
V бүлек.  КОНТРОЛЬ-ХИСАП ПАЛАТАСЫ ЭШЧӘНЛЕГЕ ТӘРТИБЕ 

 
20 статья. Контроль-хисап палатасы эшен планлаштыру 

 
Контроль-хисап палатасы үз эшчәнлеген мөстәкыйль рәвештә еллык (ярты еллык) 

планнар нигезендә төзи, алар, Контроль-хисап палатасы эшчәнлегенең барлык төрләрен 
һәм юнәлешләрен исәпкә алып, район бюджеты үтәлешен һәрьяклап системалы 
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контрольдә тотуны тәэмин итү зарурлыгыннан чыгып, формалаша. Планнар үз эченә 
контроль чаралар һәм экспертиза-аналитик эшләр, аларны үткәрү вакытын һәм җаваплы 
башкаручыларны күрсәтеп. 

Контроль-хисап палатасының эш планы алдагы елның 30 декабренә кадәр 
раслана. 

Контроль-хисап палатасының эш планнарына район Советы һәм район башлыгы 
йөкләмәләре, район Советы депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә биштән бер 
өлешеннән дә ким булмаган мөрәҗәгатьләр, шулай ук ниятләнгән елга кадәр Контроль-
хисап палатасына җибәрелгән Буа шәһәр прокуратурасы запрослары мәҗбүри 
кертелергә тиеш. 

Контроль-хисап палатасының эш планнарын формалаштырганда район Советы 
һәм Татарстан Республикасы район Башкарма комитетының даими комиссияләре 
запрослары мәҗбүри карап тикшерелергә тиеш. 

Район Советы, район башлыгының Контроль-хисап палатасының эш планын 
үзгәртү буенча тәкъдимнәре Контроль-хисап палатасы тарафыннан кабул ителгән көннән 
10 көн эчендә карала. 

Планнан тыш тикшерү чаралары һәм экспертиза-аналитик эшләр район Советы 
карарлары, район башлыгы карарлары нигезендә яки контроль-хисап палатасы рәисе 
карары нигезендә башкарыла. 

 
21 статья. Контроль-хисап палатасы эшчәнлеге төрләре 

 
Контроль-хисап палатасына йөкләнгән бурычларны тормышка ашыру барышында 

ул эшчәнлекнең түбәндәге төрләрен башкара: 
- тикшерү-контроль-хисап палатасы бурычларын үтәү максатларында башкарыла 

торган контроль чара; 
- тикшерү-контроль-хисап палатасы компетенциясенә кергән билгеле бер мәсьәлә 

буенча эшләр торышын оператив ачыклау максатларында, шул исәптән тикшерү 
үткәрүнең максатчанлыгын һәм кирәклеген билгеләү максатларында гамәлгә ашырыла 
торган контроль чара; 

- экспертиза-комплекслы анализ һәм документларны (документлар проектларын) 
яисә мәсьәләне (мәсьәләләрне) бәяләүне үз эченә алган тикшеренүләр үткәрү, аның 
нәтиҗәсе булып тәкъдимнәр һәм тәкъдимнәр эшләү тора. Экспертиза нәтиҗәләре 
бәяләмә яисә мәгълүмати-аналитик язмалар рәвешендә рәсмиләштерелә. 

 
22 статья. Тикшерүләр һәм тикшерүләр оештыру 

 
Тикшерү һәм тикшерүләр тикшерелә торган объектның урнашкан урыны буенча яки 

контроль-хисап палатасының урнашкан урыны буенча үткәрелә. Соңгы очракта 
тикшерелүче объект җитәкчелеге Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары 
тарафыннан соралган барлык документларны алар карамагына тапшырырга тиеш. 
Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары тапшырылган документларның 
сакланышы өчен җаваплы. Тикшерү-хисап палатасы тикшерүне үткәрү вакытын, 
күләмнәрен һәм ысулларын үз тикшерүе белән билгели. 

Тикшерү һәм тикшерүләр уздырганда контроль-хисап палатасы хезмәткәрләре 
тикшерелүче оешмаларның оператив эшчәнлегенә тыкшынырга тиеш түгел. 

 
23 статья. Тикшерү һәм тикшерү нәтиҗәләрен рәсмиләштерү 

 
Тикшерү яки тикшерү нәтиҗәләре буенча Контроль-хисап палатасының җаваплы 

вазыйфаи затлары актлар, шулай ук шәхси җаваплылык йөкләнгән хисаплар, 
бәяләмәләр, белешмәләр һәм башка документлар төзиләр һәм имзалар куялар. 

Тикшерү һәм тикшерү нәтиҗәләре тикшерелә торган оешма җитәкчелеге, шулай ук 
башка оешмалар һәм затлар игътибарына Контроль-хисап палатасы тикшерүе буенча 
җиткерелә. Тикшерелүче оешма җитәкчелеге акт (белешмә) алган көннән алып биш көн 



12 

 

эчендә актка (белешмәгә) теркәлә торган тикшерү нәтиҗәләре турында үз фикерләрен 
белдерергә хокуклы. 

Гамәлдәге норматив хокукый актларны бозу һәм контроль-хисап палатасы 
ачыкланган хокук бозулар турында район Советына һәм Татарстан Республикасы 
башкарма комитетына хәбәр итә, ә җинаять җаваплылыгына китерә торган закон 
бозуларны ачыклаганда прокуратурага һәм хокук саклау органнарына тиешле 
материаллар тәкъдим итә. 

Тикшерү-хисап палатасы хезмәткәрләре һәм аның эшенә җәлеп ителгән белгечләр 
тикшерү һәм тикшерү барышында алынган мәгълүматларны, шул исәптән дәүләт финанс 
контроленең башка органнары тарафыннан алынган мәгълүматларны бары тик контроль-
хисап палатасы үткәрә торган эшләрне башкару мәнфәгатьләрендә генә куллана ала. 

 
24 статья. Контроль чаралар нәтиҗәләрен анализлау 

һәм экспертиза-аналитик эшләр 
 

Контроль-хисап палатасы үткәрелә торган контроль чаралар һәм эксперт-аналитик 
эшләр нәтиҗәләрен системалы рәвештә анализлый, керемнәрне Формалаштыру һәм 
район бюджеты акчаларын тоту барышында ачыкланган җитешсезлекләр һәм хокук 
бозуларның сәбәпләрен гомумиләштерә һәм нәтиҗәләрен тикшерә. 

Алынган мәгълүматлар нигезендә контроль-хисап палатасы бюджет процессын һәм 
Буа муниципаль районының норматив хокукый актларын камилләштерү буенча 
тәкъдимнәр әзерли һәм аларны карап тикшерүгә район Советына тәкъдим итә. 

 
25 статья. Эшне оештыру-методик яктан тәэмин итү 

Контроль-хисап палатасы 
 

Контроль-хисап палатасы контроль чаралар һәм экспертиза-аналитика эшләрен 
уздырганда контроль-хисап палатасының координацияләнгән, нәтиҗәле, икътисадый 
нәтиҗәле эшчәнлеген тәэмин итү максатларында методик күрсәтмәләр һәм аларны 
үткәрү буенча тәкъдимнәр әзерли. 

 
26 статья. Контроль-хисап палатасының үзара хезмәттәшлеге 
дәүләт һәм муниципаль финанс тикшерүе органнары белән 

 
Контроль-хисап палатасы үз эшчәнлеген гамәлгә ашырганда хезмәттәшлек 

турында төзелгән шартнамәләр (килешүләр) нигезендә дәүләт һәм муниципаль финанс 
контроле органнары белән хезмәттәшлек итәргә, алардан үз эшчәнлеген тәэмин итү өчен 
кирәкле мәгълүмат алырга, методик һәм норматив материаллар һәм башка кирәкле 
мәгълүмат алмашырга, алар белән уртак контроль чараларында һәм экспертиза-
аналитик эшләрдә килешү буенча катнашырга мөмкин. 

 
27 статья. Контроль-хисап палатасының үзара хезмәттәшлеге 

территориаль казначылык органнары белән 
 

Район бюджеты үтәлешенә касса хезмәте күрсәтү очрагында Контроль-хисап 
палатасы үз эшчәнлеген гамәлгә ашырганда федераль һәм республика казначылыгының 
тиешле бүлеге белән хезмәттәшлек турында төзелгән килешү (килешү) нигезендә 
хезмәттәшлек итү турында хезмәттәшлек итәргә, күрсәтелгән органнан район бюджетын 
үтәү барышы турында оператив мәгълүмат алырга, бюджет акчаларын исәпкә алу 
счетларында акчалар хәрәкәте турында мәгълүмат, бюджет үтәлеше мәсьәләләре 
буенча методик һәм инструктив материаллар алырга мөмкин. 

 
28 статья. Контроль-хисап палатасының үзара хезмәттәшлеге 

хокук саклау органнары белән 
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Хокук саклау органнары үз вәкаләтләре чикләрендә һәм хезмәттәшлек турында 
төзелгән килешү (килешү) нигезендә контроль-хисап палатасы хезмәткәрләренә хезмәт 
вазыйфаларын башкару өчен ярдәм итәләр. 

 
29 статья.  Тикшерү-хисап палатасы тарафыннан тикшерү материаллары куллану 

башка контроль органнары үткәргән ревизияләр дә 
 

Кирәк булганда Контроль-хисап палатасы башка контроль органнары үткәргән 
тикшерүләр һәм ревизияләр материалларын алар белән килештереп куллана ала. Шул ук 
вакытта контроль-хисап палатасы күрсәтелгән материалларны үзләре биргән органнар 
белән килешү буенча каралган тиешле куллану режимын тәэмин итә. 

 
30 статья. Тикшерүләргә һәм тикшерүләргә белгечләрне җәлеп итү 

башка оешмалар һәм бәйсез экспертлар 
 

Контроль-хисап палатасы килешү нигезләрендә үткәрелә торган контроль 
чараларга һәм экспертиза-аналитик эшләргә башка оешма белгечләрен һәм бәйсез 
экспертларны җәлеп итә ала. 

 
31 статья. Еллык хисап 

 
Контроль-хисап палатасы ел саен район Советына тышкы финанс контролен 

тормышка ашыру кысаларында үткәрелгән контроль чаралар һәм экспертиза-аналитик 
эшләр турында хисап, нәтиҗә, рекомендацияләр һәм аларның нәтиҗәләре буенча 
тәкъдимнәр тәкъдим итә. Контроль-хисап палатасының хисабы ел саен массакүләм 
мәгълүмат чараларында басылып чыга. 

 
VI бүлек. ХОКУКЫЙ СТАТУСЫ ГАРАНТИЯЛӘРЕ, МАТДИ СТАТУСЫ 

ҺӘМ СОЦИАЛЬ ТӘЭМИН ИТҮ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕН 
КОНТРОЛЬ-ХИСАП ПАЛАТАСЫ 

 
32 статья. Хезмәткәрләрнең хокукый статусы гарантияләре 

Контроль-хисап палатасы 
 

Контроль-хисап палатасы рәисләре, рәис урынбасарлары, аудиторлар һәм 
инспекторлары контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары булып торалар. 

Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затларына нинди дә булса формада 
тәэсир итү, алар тарафыннан кабул ителгән карарларга тәэсир итү, шулай ук Контроль-
хисап палатасының вазыйфаи затларына карата көч куллану гамәлләре, мыскыллау, 
шулай ук Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затларына карата җинаять эше яки 
аларның эшчәнлеге турында белә торып ялган мәгълүмат тарату Россия Федерациясе 
законнары һәм (яки) Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән 
җаваплылыкка тартылачак. 

Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары судьяларны, хокук саклау һәм 
тикшереп тору органнарының вазыйфаи затларын һәм Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары нигезендә дәүләт яклавына тиеш. 

Контроль-хисап палатасының вазыйфаи затлары һөнәри бәйсезлек 
гарантияләренә ия. 

Контроль-хисап палатасының муниципаль вазыйфа биләгән вазыйфаи заты закон 
чыгару (вәкиллекле) органы карары нигезендә вакытыннан алда вазыйфасыннан азат 
ителә: 

1) суд карары законлы көченә керү аңа карата; 
2) суд карары законлы көченә кергән аны эшкә яраксыз яисә чикләнгән эшкә 

яраксыз дип тану; 
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комиссия әгъзасының Россия Федерациясе гражданлыгы бетерелгәндә, ул чит ил 
гражданлыгы йә яшәүгә рөхсәт яисә Россия Федерациясе гражданының чит ил 
территориясендә даими яшәүгә хокукын раслаучы бүтән документ алганда; 

4) отставка турында язмача гариза бирү; 
5) үзенә йөкләнгән вазыйфаи вәкаләтләрне яисә вазыйфаи вәкаләтләрдән 

явызларча файдаланганда Россия Федерациясе законнары таләпләрен бозу, әгәр 
мондый вазыйфаи затны вакытыннан алда азат итү турындагы карар өчен закон чыгару 
(вәкиллекле) органы депутатларының билгеләнгән саныннан күпчелеге тавыш бирсә; 

6) Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән казанышлар, муниципаль 
берәмлекнең вәкиллекле органының норматив хокукый акты нигезендә вазыйфада булу 
иң чик яшен федераль закон нигезендә билгеләнгән; 

“Россия Федерациясе субъектларының контроль-хисап органнарын оештыруның 
һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары турында” 2011 елның 7 февралендәге 
6-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 5 өлешендә каралган очракларда; 
 

Казан шәһәре Мэры "Коррупциягә каршы көрәш турында" 2008 елның 25 
декабреннән 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "Дәүләт вазыйфаларын биләүче 
затларның һәм башка затларның чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен 
тикшереп тору турында" 20120 елның 3 декабреннән 230-ФЗ номерлы Федераль закон, 
"Аерым категорияләрдәге затларның счетлар (кертемнәр) ачуны һәм аларга ия булуны, 
Россия Федерациясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акча чаралары яки 
кыйммәтләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан 
файдалануны тыю турында" 2013 елның 7 маеннан 79-ФЗ номерлы Федераль закон 
белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәргә тиеш. 

 
33 статья. Хезмәткәрләрне матди һәм социаль тәэмин итү 

Контроль-хисап палатасы 
 

1. Контроль-хисап палатасы Рәисенә акчалата бүләк һәм район Советы рәисе 
урынбасарының башка түләүләре күләмендә акчалата бүләк һәм башка түләүләр 
билгеләнә. 

2. Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасарына акчалата бүләк һәм контроль-
хисап палатасы Рәисенең башка түләүләренең 90 проценты күләмендә башка түләүләр 
билгеләнә. 

3. Контроль-хисап палатасы аудиторына акчалата бүләк һәм Буа муниципаль 
районы вәкиллекле органы депутатының башка түләүләре күләмендә башка түләүләр 
билгеләнә. 

4. Контроль-хисап палатасы инспекторларына өстәмә рәвештә вазыйфаи окладның 
20 проценты күләмендә вазыйфаи окладка өстәмә түләү билгеләнә. 

5. Контроль-хисап палатасы Рәисе урынбасары, аудиторы, муниципаль хезмәт 
вазыйфаларын биләүче Контроль-хисап палатасы аппараты хезмәткәрләренә, 
муниципаль берәмлек бюджеты хисабына мәҗбүри дәүләт тормышын һәм сәламәтлеген 
иминләштерүне дә кертеп, дәүләт тарафыннан яклау гарантияләнә. 

 
34 статья. Контроль-хисап палатасын тотуга акча 

 
Контроль-хисап палатасы эшчәнлеген финанс белән тәэмин итү үзенә йөкләнгән 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны тәэмин итә торган күләмдә карала. 
Контроль-хисап палатасы эшчәнлеген тәэмин итү чыгымнары Буа муниципаль 

районы бюджетында Россия Федерациясе бюджеты чыгымнары классификациясе 
нигезендә аерым юл белән карала. 

Контроль-хисап палатасы тарафыннан бюджет акчаларын һәм муниципаль 
милекне куллануны контрольдә тоту район Советының хокукый актлары нигезендә 
башкарыла. 

 
35 статья. Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу. 
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Мәнфәгатьләр каршылыгы дигәндә Контроль-хисап палатасы рәисе, рәис 

урынбасары һәм аудитор (алга таба – хезмәткәр) белән шәхси кызыксынуы аларның 
хезмәт бурычларын тиешенчә башкаруына йогынты ясарга мөмкин һәм контроль-хисап 
палатасы хезмәткәренең шәхси кызыксынуы һәм контроль-хисап палатасының хокуклары 
һәм законлы мәнфәгатьләре арасында каршылык барлыкка килергә мөмкин.    

Контроль-хисап палатасы хезмәткәренең хезмәт вазыйфаларын тиешенчә 
башкаруына йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шәхси кызыксынуы дигәндә, 
акча, кыйммәтле әйберләр, башка мөлкәт, шул исәптән милек хокуклары, яки үзе өчен 
яисә өченче затлар өчен мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтүләр рәвешендә керемнәр 
алу мөмкинлеге аңлашыла.   

Контроль-хисап палатасы Рәисе Буа муниципаль районы Башлыгына вазыйфаи 
бурычларны үтәгәндә кызыксыну тууы турында хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр 
каршылыгына китерә яки китерә ала. 

Контроль-хисап палатасы хезмәткәре Контроль-хисап палатасы Рәисенә вазыйфаи 
бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итәргә 
тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала. Контроль-хисап палатасы 
Рәисенә хәбәр итү тәртибе, хәбәрнамәләрдә булган мәгълүматлар исемлеге, әлеге 
мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм хәбәрләрне теркәү тәртибе контроль-хисап 
палатасы рәисе тарафыннан билгеләнә.  

 
 


