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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        КАРАР                                                      
 
     «_02___» ____04____ 2019 ел                                               № __79____                                     
      
 Бюджет акчаларының баш 
администраторлары тарафыннан эчке 
финанс контроле һәм эчке финанс аудиты 
буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны 
анализлауны үткәрү тәртибен раслау 
турында 
 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 157 һәм 269.2 статьялары нигезендә, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында эчке финанс тикшерүе һәм 

эчке финанс аудитының бюджет акчаларының баш администраторлары тарафыннан 

гамәлгә ашырылуына анализ үткәрү буенча бюджет вәкаләтләрен үтәүне оештыру 

максатларында карар бирәм: 

1. Бюджет акчаларының баш администраторлары тарафыннан эчке муниципаль 

финанс контроле һәм эчке финанс аудиты буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны 

анализлау Тәртибен (алга таба - Тәртип) расларга. 

2. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында " түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча урынбасары Г.Г.Сөләймановага 

йөкләргә. 

 

 

        Җитәкче                                                                              А.Х.Шәмсетдинов 
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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Башкарма 
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Бюджет акчаларының баш администраторлары тарафыннан эчке финанс 

контроле һәм эчке финанс аудиты буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны 

анализлауны үткәрү 

ТӘРТИБЕ 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 157 статьясындагы 4 
пункты нигезләмәләрендә билгеләнгән Эчке муниципаль финанс контроле, бюджет 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы орган тарафыннан гамәлгә ашыруны тәэмин итү 
максатларында эшләнгән һәм бюджет акчаларын баш бүлүченең, бюджет 
керемнәренең баш администраторының, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының 
баш администраторының бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны анализлау 
кагыйдәләрен билгели, эчке финанс контролен һәм эчке финанс аудитын гамәлгә 
ашыру буенча (алга таба – бюджет вәкаләтләренең Баш администраторлары). 

1.2. Бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыруны анализлау Россия Федерациясе законнары, җирле үзидарәнең 
норматив хокукый органнары нигезендә оештырыла һәм гамәлгә ашырыла, шулай ук 
әлеге тәртип. 

1.3. Анализның максаты-бюджет акчаларының баш администраторларының 
бюджет вәкаләтләрен үтәүне камилләштерү. 

1.4. Анализның бурычлары булып тора: 
бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

бәяләү; 
бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

оештыруда җитешсезлекләрне ачыклау; 
бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

камилләштерү һәм бюджет акчаларының баш администраторларының тиешле 
эшчәнлеген методик тәэмин итү турындагы тәкъдимнәрне формалаштыру. 

1.5. Анализга 1.1 пунктында күрсәтелгән бюджет вәкаләтләренең Баш 
администраторлары тарафыннан үтәлергә тиеш. шул исәптән: 

- муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу, бюджет хисаплылыгын төзү һәм бюджет исәбен алып бару чыгымнарын да 
кертеп, керемнәр буенча эчке финанс контроле һәм бюджет кытлыгын финанслау 
процедураларын үтәүгә юнәлдерелгән эчке финанс контроле буенча һәм муниципаль 
учреждениеләр; 

- эчке финанс контроленең ышанычлылыгын бәяләү һәм аның нәтиҗәлелеген 
арттыру буенча тәкъдимнәр әзерләү, бюджет хисаплылыгының дөреслеген раслау һәм 
бюджет исәбен алып бару тәртибенең Россия Федерациясе Финанс министрлыгы 
тарафыннан билгеләнгән методологиянең һәм бюджет исәбе стандартларының туры 
килүен раслау максатларында гамәлгә ашырыла торган эчке финанс аудиты буенча; 

 
- бюджет акчаларын нәтиҗәле файдалану һәм экономлыкны арттыру буенча 

чаралар әзерләү һәм оештыру буенча. 
 

II. Анализ үткәрүне оештыру һәм планлаштыру 
бюджет акчалары баш администраторларының бюджет вәкаләтләре 

 



2.1. Бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен 

үтәүне анализлау " Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы «МКУ 

гамәлгә ашырыла. 

2.2. Анализ «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ 

контроль эшчәнлеге планы (алга таба – План) нигезендә үткәрелә, ул рәис тарафыннан 

тиешле елга раслана, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты җитәкчесенең 2015 елның 20 февралендәге 49 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында финанс-бюджет 

өлкәсендә контроль вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибе нигезендә башкарыла. 

Планда каралмаган бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет 

вәкаләтләрен үтәүне анализлау «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы» МКУ рәисе карары буенча планга тиешле үзгәрешләр кертелгәннән соң 

рөхсәт ителә. 

2.3. Бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен 

үтәүгә Анализ ел саен үткәрелә. Анализ уздыруны планлаштыру риск юнәлешле алым 

кулланып гамәлгә ашырыла. 

2.4. Бюджет акчаларының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

анализлау вакыты 30 календарь көннән дә артмаска тиеш. 

 

III. Бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен 

үтәүне анализлау 

3.1. Бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен 

үтәүгә Анализ «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ рәисе 

раслаган программа (алга таба – Программа) нигезендә үткәрелә. 

В Программа күрсәтелә: 

бюджет акчаларының баш администраторы исеме; 

бюджет акчаларының баш администраторы бюджет вәкаләтләрен башкаруның 

анализлана торган чоры; 

бюджет акчалары баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

анализлау өчен нигез (план пункты); 

бюджет акчаларының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәве 

анализлана башлау датасы һәм аны үткәрү вакыты; 

бюджет акчаларының баш администраторы бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

анализлаган өчен җаваплы вазыйфаи затның вазыйфасы, фамилиясе, исеме, 

атасының исеме. 

3.2. Бюджет акчаларының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

анализлау «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы»МКУ таләбе 

буенча бюджет акчаларының баш администраторы тарафыннан бирелгән мәгълүмат 

һәм документлар нигезендә күчмә тикшерү яисә камерально үткәрү юлы белән 

башкарыла. 

3.3. Документлар һәм мәгълүмат тапшыру турындагы сорау программа белән бер 

үк вакытта, программа расланган көннән алып 3 эш көне эчендә бюджет акчаларының 

баш администраторы адресына җибәрелә. 

Запроста күрсәтелә: 

бюджет акчаларының баш администраторы исеме; 

план реквизитлары, аның нигезендә бюджет акчаларының баш администраторы 

бюджет вәкаләтләрен үтәүгә анализ ясала; 

документлар һәм мәгълүмат тапшыру вакыты; 

документлар һәм мәгълүмат исемлеге, алар тапшырырга кирәк. 



3.4. Бюджет акчаларының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

анализлаганда мәҗбүри өйрәнелергә тиеш: 

бюджет акчаларының баш администраторы эшчәнлеге; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " эчке финанс тикшерүен һәм 

эчке финанс аудитын гамәлгә ашыру эшчәнлеген регламентлый торган бюджет 

акчаларының баш администраторы вәкаләтләрен (алга таба - вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру тәртибе), Россия Федерациясе Бюджет кодексына, Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы күрсәтмәләренә, Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының норматив хокукый актларына туры килү-килмәү предметына, шулай ук 

аны үтәү тәртибе (алга таба-вәкаләтләрне гамәлгә ашыру тәртибе),: 

а) эчке финанс контроле һәм эчке финанс аудиты буенча тикшерүләр, ревизия 

һәм тикшерүләр үткәрү, контроль чаралары нәтиҗәләрен гамәлгә ашыру; 

б) ачыкланган җитешсезлекләрне һәм җитешсезлекләрне бетерү буенча 

актларны, бәяләмәләрне, искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне тикшерү объектларына 

җибәрү; 

в) район бюджеты акчаларын нәтиҗәле файдалану һәм экономлыкны күтәрү 

буенча тәкъдимнәр әзерләү; 

г) «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ һәм (яки) 

хокук саклау органнарына Россия Федерациясенең бюджет законнарын бозу билгеләре 

булган очракта, аларны бетерү мөмкинлеге булмаган материаллар җибәрү . 

3.5. Бюджет акчаларының баш администраторы эшчәнлеген өйрәнгәндә 

анализлана: 

бюджет акчаларының баш администраторының функцияләре һәм вәкаләтләре, 

аерым алганда функциональ бәйсезлек предметында; 

эчке финанс тикшерүе һәм эчке финанс аудит өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру тәртибе (Административ регламент), башка норматив база булу; 

бюджет акчаларының баш администраторының оештыру-штат структурасы; 

аның карамагындагы бюджет акчалары һәм муниципаль учреждениеләр 

администраторлары саны; 

Азнакай муниципаль районының башка структур бүлекчәләре, хокук саклау 

органнары һәм прокуратура органнары белән эшчәнлекне җайга салу, контроль 

чаралар үткәргәндә ярдәм итү һәм хокук бозу фактлары турында үз вакытында хәбәр 

итү процедуралары; 

Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы " МКУ вазыйфаи 

затларга махсуслаштырылган хисап, шулай ук мәгълүмат әзерләү. 

3.6. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру һәм аны башкару тәртибен өйрәнгәндә 

анализлана: 

тикшерүләр үткәрүне, ревизияләрне, тикшерүләрне планлаштыру, шулай ук 

аларны планнан тыш нигездә үткәрү, аерым алганда, куркыныч-юнәлешле якын килүне 

(тиешле методика булу) билгеләгәндә куллану, контроль эш планын үтәү мәсьәләләре; 

тикшерү нәтиҗәләрен билгеләү, үткәрү һәм рәсмиләштерү процедураларының, 

ревизияләрнең, тикшерүләрнең расланган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру тәртибе, шул 

исәптән процедураларның эзлеклелеге һәм вакытында булуы предметына туры килүе; 

тикшерү объекты адресына ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү буенча 

тәкъдимнәрне тикшерү буенча җибәрелгән җитешсезлекләрне бетерү һәм үтәү 

мониторингын алып бару, шулай ук исәпкә алу буенча күрсәтмәләр, тәкъдимнәр һәм 

формалар, ачыкланган хокук бозулар реестры, аларны бетерү, җибәрелгән 

тәкъдимнәрне бетерү мониторингын алып бару; 

тикшерү, тикшерүләр, ревизияләр, тикшерүләр планлаштырганда, үткәргәндә 

махсус программа тәэмин ителешен куллану, шулай ук аларның нәтиҗәләрен 



рәсмиләштергәндә һәм җитәкчегә доклад тапшырганда, ачыкланган җитешсезлекләрне 

бетерү мониторингы вакытында, контроль эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисап 

төзегәндә; 

ревизия, тикшерүләр һәм тикшерүләр үткәрү нәтиҗәлелеге, шулай ук актлар, 

бәяләмәләр, ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү буенча тәкъдимнәр, шул исәптән 

аларны рәсмиләштерү һәм бюджет акчаларының баш администраторы җитәкчесенә 

һәм «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы»МКУГА җиткерүнең 

эзлекле һәм вакытында башкарылуы. 

3.7. «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ һәм хокук 

саклау органнарына мәгълүмат һәм документлар җибәрү процедурасын өйрәнгәндә, 

әлеге органнарга, бюджет акчаларыннан файдаланганда җинаять составы билгеләре 

булган гамәлләр кылу (гамәл кылмау) фактларын билгеләгәндә, мәгълүмат һәм 

документлар җибәрүнең вакытында булуы анализлана. 

 

IV. Бюджет вәкаләтләрен үтәүне анализлау нәтиҗәләрен рәсмиләштерү 
бюджет акчаларының Баш администраторлары 

 
4.1. Бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен 

үтәүне анализлау нәтиҗәләре буенча, " Азнакай муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы» МКУ Россия Федерациясе Бюджет законнары буенча бюджет 

акчаларының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәү буенча бәяләмә 

әзерли (алга таба-бәяләмә). 

4.2. Нәтиҗәне карап торырга тиеш: 

бюджет вәкаләтләренең үтәлеше анализланган бюджет акчаларының баш 

администраторы исеме; 

план реквизитлары, аның нигезендә бюджет акчаларын баш администраторының 

бюджет вәкаләтләрен үтәүгә анализ ясалды; 

бюджет акчаларының баш администраторы бюджет вәкаләтләрен башкаруның 

анализлана торган чоры; 

бюджет акчалары баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

үткәрелгән анализ тасвирлау; 

Азнакай муниципаль районында бюджет акчаларының баш администраторының 

бюджет вәкаләтләрен башкаруның агымдагы торышы, шул исәптән контрольдә тотыла 

торган контрольнең нәтиҗәлелеген һәм сыйфатын бәяләү турында мәгълүмат; 

бюджет акчаларының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәү 

җитешсезлеге турында мәгълүмат; 

бюджет средстволарының баш администраторы тарафыннан мәгълүмат һәм 

(яки) документларны тапшырмау яки тулы булмаган яки дөрес булмаган мәгълүматны 

үз эченә алган документларны тапшыру турында мәгълүмат; 

бюджет акчаларын баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

камилләштерү буенча тәкъдимнәр һәм тәкъдимнәр. 

4.3. Нәтиҗә " Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы «МКУ 

рәисе һәм бюджет акчаларының баш администраторы бюджет вәкаләтләрен үтәүгә 

анализ ясауда катнашкан белгеч тарафыннан имзалана һәм 3 эш көне эчендә анализ 

үткәрелгән бюджет акчаларының баш администраторына җибәрелә. 

 



V. бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен 

үтәүне үткәрелгән анализ нәтиҗәләре буенча хисап әзерләү 

 

5.1. «Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы» муниципаль казна 

учреждениесе ел саен хисап елында уздырылган бюджет акчаларының баш 

администраторларының бюджет вәкаләтләрен үтәүгә үткәрелгән анализ нәтиҗәләре 

һәм хисаплылардан соң килүче елның 1 мартына кадәр анализ ясау нәтиҗәләре 

турында аналитик хисап төзи, аны Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенә җибәрә (алга таба – аналитик хисап). 

5.2. Аналитик хисап тотарга тиеш: 

Азнакай муниципаль районында бюджет акчаларының баш 

администраторларының гомуми саны һәм бюджет вәкаләтләренең үтәлешенә анализ 

ясалган бюджет акчаларының Баш администраторлары саны турында мәгълүмат; 

хисап елында бюджет вәкаләтләрен үтәүгә анализ ясалган бюджет акчаларының 

Баш администраторлары Исемлеге; 

бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

үткәрелгән анализ нәтиҗәләре буенча ачыкланган һәм нәтиҗәләрдә чагылдырылган иң 

типик җитешсезлекләр турында гомумиләштерелгән мәгълүмат; 

бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет вәкаләтләрен үтәүне 

камилләштерү буенча җыелма тәкъдимнәр. 

5.3. Бюджет акчаларының Баш администраторлары тарафыннан бюджет 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны камилләштерү максатыннан, аналитик хисап белән бер 

үк вакытта " Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ эчке 

финанс контроле һәм эчке финанс аудитының бюджет акчаларының Баш 

администраторлары тарафыннан башкару тәртибен регламентлаучы Азнакай 

муниципаль районының норматив хокукый актларына кабул итү, юкка чыгару яки 

үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр җибәрә. 


