
 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

 

Азнакай шәһәре                                              № 323-45 «12» март  2020 ел 

 

 

«Азнакай муниципаль районының Контроль-

хисап палатасы» муниципаль казна 

учреждениесенең 2019 елдагы эше турында 

хисап 

 

  

"Азнакай муниципаль районы Контроль-хисап палатасы" МКУ рәисенең 

2019 елдагы эшчәнлеге турында хисабын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан  

соң, Азнакай муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турындагы 

Нигезләмәнең 20 статьясы нигезендә,  

              Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итте: 

1. «Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесенең 

2019 елда эшчәнлеге турында хисапны (кушымта итеп бирелә) расларга.  

2. «Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесенең 

2019 елда эшчәнлеге турында хисапны рәсми басма - «Маяк» район газетасында  

бастырып чыгарырга һәм интернет-телекоммуникация челтәрендәге Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru//. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту район Советы рәисе 

урынбасары Н.М.Нәгыймовка йөкләнә.  

 

 

Рәис                                                                                             М. З. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советының 2020 елның 12 мартындагы 

323-45 номерлы карарына кушымта 

 

 

2019 елда  Азнакай муниципаль районының  Контроль-хисап палатасы эше 

турында хисап 

                      

    
Еллык хисап контроль-хисап палатасы турындагы Нигезләмә нигезендә 

әзерләнде һәм 2019 елда үткәрелгән чаралар турында мәгълүматны үз эченә ала. 

                          Контроль-ревизия эшчәнлеге 

Контроль-ревизия эшчәнлеге кысаларында белгечләр тарафыннан 20 

тикшерү чарасы үткәрелде. 

Тикшерү тематикасы һәм объектлары: 

- «Актүбә балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү 

учреждениесендә, Әлкәй һәм Әгерҗе авыл җирлекләре башкарма комитетларында 

финанс-хуҗалык эшчәнлегенең аерым мәсьәләләрен, бюджет акчаларын 

максатчан һәм нәтиҗәле сарыф итүне тикшерү. 8 авыл җирлегендә һәм Актүбә 

бистәсендә хәрби исәпкә алу буенча субвенцияләрнең максатчан тотылышын 

тикшерү; 

- Әгерҗе авылының «Чишмә «балалар бакчасында, Туйкә авылының» 

Карлыгач «балалар бакчасында муниципаль милекне исәпкә алу, идарә итү һәм 

аның белән эш итү, нәтиҗәле идарә итү һәм муниципаль милекне куллануны 

тикшерү;   

- РФ БК 78 ст. нигезендә  "МППБиО" МУПында җирле бюджет 

акчаларыннан алынган субсидияләрне бирү шартларын һәм тәртибен саклауны, 

максатчан файдалануны тикшерү; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Актүбә шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге милкенең хуҗалык әйләнешенә 

кертелмәгән, кулланылмый торган, кулланылмый торган объектларны карап 

тотуга җитештерү чыгымнарын киметүгә/юкка чыгаруга юнәлдерелгән үз 

вакытында чаралар күрү предметына ревизия;  



- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Кәкре Елга һәм 

Туйкә авыл җирлекләре тарафыннан расланган муниципаль программалар 

чараларын тормышка ашыруга бүлеп бирелгән бюджет акчаларыннан 

файдалануның нәтиҗәлелегенә аудит.      

Тикшерелгән объектларда түбәндәге бозулар ачыкланды: 

- муниципаль программаларны эшләү һәм тормышка ашыру тәртибен бозу; 

- муниципаль йөкләмәнең үтәлешен финанс белән тәэмин итүгә субсидия 

исәпләү тәртибен бозу; 

- «энергияне сак тоту турында» закон таләпләрен үтәмәү, энергетика 

ресурслары нормативы белән чагыштырганда, арттырылган түләү нәтиҗәсендә 

бюджет акчаларының нәтиҗәсез тотылуы; 

- "бухгалтерлык исәбе турында» законны , бюджет исәбе буенча 

инструкцияне бозу; 

- бюджет классификациясен куллану тәртибен бозу; 

- башкарылган эшләрне кабул итү актларын тиешенчә рәсмиләштермичә, 

ремонт эшләренә файдаланылган матди запасларны исәптән төшерү;  

- төп чаралар һәм матди запасларны исәпкә алу тәртибен бозу, төп чаралар 

объектларын кабул итү һәм вакытында кабул итмәү, төп чаралар объектларын 

амортизацияләүне исәпләү тәртибен бозу; 

- муниципаль милекне нәтиҗәсез файдалану;  

- хезмәткә түләү хисаплау тәртибен бозу; 

                    Эксперт-аналитик эшчәнлек 

 Контроль - хисап палатасы тарафыннан 2019 елда экспертиза-аналитик 

чаралар үткәрү нәтиҗәсендә Азнакай муниципаль районы, Азнакай шәһәре, 

Актүбә ш.т. п. һәм 26 авыл җирлеге бюджетларының 2018 ел өчен үтәлеше 

турындагы хисапларны тышкы тикшерү нәтиҗәләре буенча нәтиҗәләр әзерләнде, 

шулай ук югарыда күрсәтелгән муниципаль берәмлекләрнең 2020 елга һәм 2021-

2022 еллар план чорына бюджет проектларына бәяләмәләр әзерләнде. 

Эксперт-аналитика эшчәнлегенең тагын бер юнәлеше кысаларында палата 

тарафыннан 2019 елда Азнакай муниципаль районы һәм авыл җирлекләре 

программаларына үзгәрешләр кертү проектлары һәм программалары 

проектларына финанс-икътисадый экспертиза үткәрелде. Экспертиза нәтиҗәләре 



буенча әзерләнгән бәяләмәләрдә муниципаль программаларны эшләүнең 

билгеләнгән тәртибен, программа чараларын гамәлгә ашыру еллары буенча 

финанслау күләмнәрен бүлү күрсәткечләрендә бүлү күрсәткечләрендә аерым 

бозулар, шулай ук программа паспорты бүлекләрендә финанслау күләмнәре 

күрсәткечләрендә, чараларны финанслау күләмнәренең бюджет турындагы 

карарда каралган бюджет ассигнованиеләре күләменә туры килмәве билгеләп 

үтелде.         

Палата эшчәнлеге күрсәткечләре турында мәгълүмат: 

 

I. Контроль-ревизия эшчәнлеге  

Үткәрелгән контроль чараларның гомуми саны (берәмлек) - 20; 

Тикшерү чараларын үткәргәндә колачланган объектлар саны (берәмлек) – 

22; 

Финанс бозу очраклары ачыкланган, барлыгы (күләме/мең сумнарда)-

58/22180,55; 

шул исәптән:  

- бюджетларны формалаштырганда һәм үтәүдә бозулар (күләме/мең сум) - 

0/0 

- дәүләт (муниципаль) милкеннән файдалану һәм эш итү вакытында хокук 

бозулар (күләме/мең сумнарда) - 18/5724,87; 

- дәүләт (муниципаль) сатып алуларын (күләме/мең сумнарда) тормышка 

ашырганда хокук бозулар - 0/0 

- бюджет акчаларын максатсыз файдалану (күләме/мең сум) - 0/0 

- бухгалтерлык исәбен алып бару, бухгалтерлык (финанс) хисабын төзү һәм 

бирү (күләме/мең сум) - 1 9/9564,05; 

- башка хокук бозулар (күләме/мең сум) - 21/6891, 63; 

Моннан тыш ачыкланды::  

- бюджет акчаларын нәтиҗәсез файдалану (мең сум) - 3354; 

II. Эксперт-аналитик эшчәнлек  

Үткәрелгән эксперт-аналитик чараларның гомуми саны-86; 

шул исәптән:  

– эксперт нәтиҗәләре (бер.) - 86; 

- аналитик язмалар (берәмлек)  



Әзерләнгән методик документлар (берәмлек)  

III. Контроль һәм эксперт-аналитик чаралар нәтиҗәләрен тормышка ашыру  

Бюджетка чаралар кабул ителде һәм кире кайтарылды, барлыгы (мең сум) - 

17052,3; 

шул исәптән:  

бюджетка (мең сум) – 0; 

Тикшерү чаралары нәтиҗәләре буенча тикшерелгән учреждениеләр, 

предприятиеләр җитәкчеләренә ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү һәм 

киләчәктә аларны булдырмау буенча чаралар күрү өчен күрсәтмәләр җибәрелде. 

Үткәрелгән тикшерүләрнең нәтиҗәләре турында мәгълүмат район башлыгына, 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә - бюджет 

учреждениеләрен гамәлгә куючы буларак җиткерелде. Тикшерү нәтиҗәләре 

тикшерелгән учреждениеләрнең вазыйфаи затлары белән район Башкарма 

комитеты җитәкчесе, аның икътисад һәм финанслар буенча урынбасары 

җитәкчелегендә баланс комиссияләрендә тикшерелде. Ачыкланган 

җитешсезлекләрне бетерү буенча эш зур әһәмияткә ия. 17052,3 мең сумлык 

чаралар күрелгән, бу - төзәтү бухгалтерлык үткәргечләре,  

мөлкәтне һәм матди запасларны исәпкә алуда тәртип урнаштыру, җитмәгән 

беренчел документларны, актларны рәсмиләштерү һ. б.  

Үзара хезмәттәшлек тәртибе турындагы килешү нигезендә, тикшерүләр 

материаллары шәһәр прокуратурасына тапшырылды. Тәкъдимнәрне карау 

нәтиҗәләре буенча 7 вазыйфаи зат дисциплинар җаваплылыкка тартылган.  

Палата рәисе ел дәвамында бюджет акчаларын тотканда, мөлкәт белән 

идарә иткәндә һәм эш иткәндә коррупцион күренешләрне булдырмауга 

юнәлтелгән эшчәнлекне яктырту максатыннан, учреждениеләрнең вазыйфаи 

затлары алдында уку семинарларында эштәге җитешсезлекләрне тикшерү һәм 

закон бозулар турында, шулай ук финанс-хуҗалык эшчәнлеген алып баруны, 

бюджет акчаларын куллануны көйләүче норматив документларны күзәтү белән 

чыгыш ясады.  

Үз эшчәнлегеңнән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү максатыннан ел саен 

хисап һәм ел дәвамында үткәрелгән чаралар, ачыкланган хокук бозулар турында 

мәгълүмат палата тарафыннан интернет челтәрендә http://aznakayevo.tatar.ru. 



Азнакай муниципаль районы сайтындагы «Контроль-хисап палатасы» битендә 

урнаштырылды.  

 

 

Рәис                                                                                       Н. В. Сәлимова 

 


