
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ ЧАЛМАНАРАТ  АВЫЛ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ   
 
423752, Чалманарат авылы,  
Узэк ур.,2 нче йорт.  
Тел/факс 5-32-25 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЧАЛМАНАРАТСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
423745, село Чалманарат, ул. 
Центральная, 
Дом 2. Тел/факс 5-32-25 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 05  марта 2020 года                                                                                       №4 

 

КАРАР 

     

«Эчке муниципаль финанс тикшерүе органы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибе 
турында» Башкарма комитет карарына үзгәрешләр кертү турында  Татарстан 

Республикасы Актаныш муниципаль районы Чалманарат авыл җирлеге башлыгы 
26.07.2016  9 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 269.2 статьясы һәм "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 законның 99 статьясы нигезендә, "Россия Федерациясендә 
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып (үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр белән), Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 
Чалманарат авыл җирлеге Советы КАРАР БИРӘ: 

 1. Тәртипнең 2.2., 2.3. п. үзгәрешләр кертү һәм түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

 -  « 2.2. Контроль органнары вазыйфаи затларының хокуклары һәм бурычлары: 

а)  контроль объектыннан мәгълүмат, документлар һәм материаллар, шулай ук 
тикшерүләр, ревизияләр үткәрү өчен кирәкле күчермәләрне язмача яки телдән 
нигезләнгән таләп нигезендә (алга таба-контроль чаралар) соратып алырга;  
       б) контроль объектыннан  контроль чаралар үткәрү өчен кирәкле язма яки 
телдән аңлатмалар алырга; 
       в) урынга чыгып тикшерүләр (ревизияләр) барышында шәхесне таныклаучы 
документ (хезмәт таныклыгы) күрсәтеп, тоткарлыксыз, һәм контроль чара үткәрү 
турында контроль органы хокукый актының күчермәләре контроль чарасы 
уздырыла торган биналарга һәм территорияләргә бару, куелган товарлар 
күрсәтүне, башкарылган эшләр, күрсәтелгән хезмәтләр нәтиҗәләрен таләп итә 
торган биналарга һәм территорияләргә бару (тикшерү); 



г) фото -, видео - һәм аудиотехниканы, шулай ук башка төр техника һәм 
приборлар, шул исәптән үлчәү приборларын кулланып, контроль чаралар үткәрү 
өчен кирәкле экспертизаларны билгеләү (оештыру): 

бәйсез экспертлар (махсуслаштырылган эксперт оешмалары); 
башка дәүләт органнары белгечләре; 
контроль органнары карамагындагы учреждениеләр белгечләре. 
Бәйсез эксперт (махсуслаштырылган эксперт оешмасы) астында контроль 

чарасы нәтиҗәсендә кызыксынмаган, махсус белемнәре, тәҗрибәсе, 
квалификациясе хезмәткәрләре махсус белемнәре, тәҗрибәсе, квалификациясе 
булган, контракт нигезендә экспертиза үткәрә торган физик зат (юридик зат) 
аңлана; 

башка дәүләт органы белгече астында Федераль дәүләт хакимияте органы, 
Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте органы дәүләт хезмәткәре 
аңлана, ул дәүләт хакимияте органының тиешле җитәкчесе белән килешү буенча 
контроль чаралар үткәрүгә җәлеп ителә; 

контроль органы карамагындагы учреждение белгече астында казна, бюджет, 
автоном учреждение хезмәткәре аңлана, контроль органы җитәкчесе ( җитәкчесе 
урынбасары) йөкләмәсе нигезендә тикшерү чарасын үткәрүгә җәлеп ителә торган 
контроль органы аның функциясен һәм вәкаләтләрен башкара; 

     д) эчке дәүләт( муниципаль) финанс контролен гамәлгә ашыру өчен кирәкле 
булган дәүләт һәм муниципаль мәгълүмат системаларыннан, мәгълүмат 
технологияләре һәм мәгълүматны яклау турында Россия Федерациясе законнары, 
дәүләт һәм башка саклана торган закон нигезендә саклана торган сер турында 
Россия Федерациясе законнары үтәлешен тикшереп тору объекты хуҗасы яки 
операторы булган мәгълүмат системаларыннан файдалану мөмкинлеген алырга;       

 е) контроль объекты эшчәнлеген документаль һәм (яки) фактик өйрәнү буенча 
чаралар үткәрергә (оештырырга), шул исәптән тикшерү, инвентаризация, күзәтү, 
яңадан исәпләү, экспертиза, тикшеренүләр, контроль үлчәүләр (үлчәү) юлы белән 
дә. 

2.3.Контроль органының вазыйфаи затлары бурычлы: 
 

           а) Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм бюджет хокук 
мөнәсәбәтләрен җайга сала торган башка хокукый актлар нигезендә эчке дәүләт 
(муниципаль) финанс контролен гамәлгә ашыру буенча контроль органы 
вәкаләтләрен үз вакытында һәм тулысынча үтәргә; 

   б) контроль чаралар үткәрелә торган контроль объектларының хокукларын 
һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү; 
           в) контроль чаралар үткәрү, тикшерү чарасын үткәрү турында контроль 
органының хокукый акты нигезендә, кирәк булганда, контроль чарасын үткәрү 
турында контроль органы хокукый актының күчермәсен күрсәтергә; 

     г) контроль чарасы үткәргәндә контроль объекты эшчәнлеген гамәлгә 
ашыруга комачаулауга юнәлдерелгән гамәлләр кылмаска; 

     д) тикшерү объекты җитәкчесенә (вәкиленә) контроль органы хокукый 
актының күчермәсе белән контроль чарасын үткәрү турында контроль органының 
хокукый акты белән тикшерү чарасын туктатып тору, яңарту һәм озайту турында, 
тикшерү (ревизия) төркеме составын үзгәртү турында, шулай ук контроль чаралар 
нәтиҗәләре (актлар, бәяләмәләр) белән таныштыру; 

     е) контроль объектының җитәкчесенә, вазыйфаи затына яисә бүтән 
хезмәткәренә күчмә тикшерү (ревизия, тикшерү) барышында контроль объектының 
эшчәнлеген фактта өйрәнү (карау, инвентаризацияләү, Күзәтү, яңадан исәпләү, 
экспертиза, тикшерү, контроль үлчәү (үлчәү) буенча контроль гамәлләр үткәргәндә 
катнашу һәм контроль чарасы предметына караган мәсьәләләр буенча аңлатмалар  



 


