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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР 
 

от «19» декабря  2019 г.                                                                              №  33  
 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Мәсгут авыл җирлеге Башкарма 

комитетының 2017 елның 15 нче августы 9 

нчы номерлы карары белән расланган эчке 

финанс контролен һәм эчке финанс аудитын 

гамәлгә ашыру тәртибенә үзгәрешләр кертү 

турында 

 
 

«Дәүләт (муниципаль) финанс контролен, эчке финанс контролен һәм 

эчке финанс аудитын камилләштерү өлешендә Россия Федерациясе Бюджет 

кодексына үзгәрешләр кертү турында» 1999 елның 26 июлендәге 199-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Мәсгут авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирә: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мәсгут авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2017 елның 15 нче августы 9 нчы номерлы 

карары белән расланган эчке финанс контролен һәм эчке финанс аудитын 

гамәлгә ашыру тәртибенә түбәндәге  үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 3.1. пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.1. Эчке финанс контролен һәм эчке финанс аудитын гамәлгә 

ашырганда тикшерүләр, ревизияләр (алга таба-контроль чаралар) үткәрелә: 

  - аерым финанс һәм хуҗалык операцияләренең законлылыгын 

документаль һәм фактта өйрәнү, бюджет (бухгалтерлык) учетының һәм 

бюджет (бухгалтерлык) хисаплылыгының, контроль объекты эшчәнлегенә 

карата бухгалтерлык (финанс) хисаплылыгының дөреслеген тикшерү буенча 

контроль гамәлләр кылу аңлашыла торган тикшерү; 
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- контроль объекты эшчәнлеген комплекслы тикшерү күздә тотылган 

ревизия, ул кылынган финанс һәм хуҗалык операцияләренең бөтен 

җыелмасының законлылыгын документаль һәм фактта өйрәнү, аларның 

бюджет хисаплылыгында, бухгалтер (финанс) хисаплылыгында чагылышы 

һәм дөреслеге буенча контроль гамәлләр үткәрүдә чагыла.; 

- контроль объекты эшчәнлегенең билгеле бер өлкәсе торышын 

анализлау һәм бәяләү аңлашыла торган тикшерү. 

Тикшерү, ревизия нәтиҗәләре акт белән рәсмиләштерелә, ә тикшерү 

нәтиҗәләре бәяләмә белән рәсмиләштерелә. 

   1.2. 4 нче пунктны үз көчен югалткан дип танырга. 

   1.3. 5 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

5.  Эчке финанс аудиты үткәрү 

1. Эчке финанс аудиты бюджет акчалары баш администраторының 

җитәкчесенә, бюджет акчаларын бүлүче җитәкчесенә, бюджет акчаларын 

алучы җитәкчесенә, бюджет керемнәре администраторы җитәкчесенә, 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы җитәкчесенә 

бирү буенча эшчәнлек булып тора: 

1) бюджет акчаларын бүлүченең, бюджет акчаларын алучының, бюджет 

керемнәре администраторының, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторының (алга таба-бюджет акчалары администраторы), бюджет 

акчаларының баш администраторының бюджет вәкаләтләрен үтәүне бәяләү 

нәтиҗәләре турында мәгълүмат, шул исәптән бюджет хисаплылыгының 

дөреслеге турында бәяләмәләмә; 

2) финанс менеджментының сыйфатын күтәрү, шул исәптән бюджет 

акчаларын куллануның нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген арттыру турында 

тәкъдимнәр; 

3) финанс менеджментының сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән 

карарларны үтәү нәтиҗәләре турында бәяләмәләр. 

2. Эчке финанс аудиты максатларында гамәлгә ашырыла: 

1) бюджет акчалары баш администраторының, бюджет хокук 

мөнәсәбәтләрен җайга сала торган билгеләнгән хокукый актларда, бюджет 

вәкаләтләрен үтәүгә карата таләпләрне (алга таба-эчке финанс контроле) үтәү 

максатларында гамәлгә ашырыла торган бюджет акчалары 

администраторының эчке процессының ышанычлылыгын бәяләү һәм эчке 

финанс контролен оештыру турында тәкъдимнәр әзерләү; 

2) бюджет хисаплылыгының дөреслеген һәм бюджет исәбен алып бару 

тәртибенең Россия Федерациясе Финанс министрлыгы, шулай ук Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 264.1 статьясындагы 5 пункты нигезендә 

кабул ителгән ведомство (эчке) актларына туры килүен раслау; 



3) финанс менеджментының сыйфатын күтәрү. 

3. Эчке финанс аудиты структур бүлекчәләр тарафыннан яисә эчке 

финанс аудитының федераль стандартларында каралган, бюджет 

акчаларының баш администраторының (хезмәткәрләренең), эчке финанс 

аудитын гамәлгә ашыру вәкаләтләре бирелгән бюджет акчалары 

администраторының вазыйфаи затлары (хезмәткәрләре), ә әлеге статьяда 

каралган вәкаләтләр тапшырылган очракларда-бюджет акчаларының баш 

администраторының (бюджет акчалары администраторының) структур 

бүлекчәләре яисә вәкаләтле вазыйфаи затлары (хезмәткәрләре) тарафыннан 

функциональ бәйсезлек принцибы нигезендә гамәлгә ашырыла, аңа 

күрсәтелгән вәкаләтләр тапшырыла. 

4. Бюджет акчалары администраторы эчке финанс аудитының федераль 

стандартлары нигезендә эчке финанс аудитын гамәлгә ашыру вәкаләтләрен 

эчке финанс аудитының федераль стандартлары нигезендә бюджет 

акчаларының баш администраторына яисә бюджет акчаларының әлеге баш 

администраторы карамагында булган башка администраторына тапшырырга 

хокуклы. 

5. Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр 

һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып алу, активлар белән идарә итү сыйфаты 

мониторингын үз эченә алган финанс менеджменты сыйфаты мониторингы 

үткәрелә: 

1) тиешле бюджет акчаларының баш администраторларына карата 

финанс органы (бюджеттан тыш дәүләт фонды белән идарә итү органы) 

тарафыннан билгеләнгән тәртиптә тиешле бюджет акчаларының баш 

администраторларына карата; 

2) үзенә буйсынган бюджет акчаларының администраторларына карата 

билгеләнгән тәртиптә бюджет акчаларының баш администраторы булып 

тора. 

6. Финанс менеджменты сыйфаты мониторингын үткәрү тәртибе шул 

исәптән түбәндәгеләрне билгели: 

1) финанс менеджменты сыйфаты күрсәткечләрен исәпләү һәм 

анализлау, күрсәтелгән мониторингны үткәрү өчен кирәкле мәгълүматны 

формалаштыру һәм тапшыру кагыйдәләре; 

2) финанс менеджментының сыйфатын мониторинглау нәтиҗәләре 

турында хисап формалаштыру һәм тапшыру кагыйдәләре. 

7. Тиешле бюджет акчаларының баш администраторы финанс органы 

(бюджеттан тыш дәүләт фонды белән идарә итү органы) каравына үзенә 

караган бюджет акчаларының администраторларына карата финанс 

менеджменты сыйфаты мониторингын үткәрү вәкаләтләрен тапшыру 



турындагы тәкъдимне кертергә һәм финанс органы (бюджеттан тыш дәүләт 

фонды белән идарә итү органы) белән килешенеп әлеге финанс органына 

(дәүләт фонды белән идарә итү органына) тапшырырга хокуклы.». 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат 

порталына урнаштыру юлы белән игълан итәргә http: //pravo.tatarstan. ru һәм 

Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә:   http://aznakayevo.tatarstan.ru.веб-адресы буенча урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Башлык        Э.Ә. Габдрахманов 

 

 

 


