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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        30.03.2020                                                                       № 371 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Кама Тамагы муниципаль 

районында финанс-бюджет өлкәсендә 

контроль буенча вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау турында»  2015 

елның 20 февралендәге 71 номерлы 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районында финанс-бюджет өлкәсендә 

контроль буенча вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру тәртибенә үзгәрешләр кертү 

турында 

 

«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» Федераль законга 

үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 27 декабрендәге 449-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

башкарма комитеты  КАРАР БИРӘ: 

 

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 

финанс-бюджет өлкәсендә контроль вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен раслау 

турында» 2015 елның 20 февралендәге 71 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында финанс-бюджет 

өлкәсендә тикшереп тору вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибенә, 6 пунктны 

түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә: 



«6. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының финанс-

бюджет Палатасы финанс-бюджет өлкәсендә контрольлек итү буенча эшчәнлекне 

тормышка ашырганда контрольдә тоту вәкаләтләрен башкара: 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

физик затларга бүтән түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләр, 

шулай ук Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

акча, муниципаль контрактлар бирү турында шартнамәләр (килешүләр) шартларын 

үтәүне күздә тота торган хокукый актлар нигезләмәләрен үтәү; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

физик затларга бүтән түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләр, 

шулай ук Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

акча, муниципаль контрактлар бирү турында шартнамәләр (килешүләр) шартларын 

үтәүне күздә тота торган хокукый актлар нигезләмәләрен үтәү; 

бюджеттан акча бирү турындагы шартнамәләрне (килешүләрне) үтәү 

максатларында төзелгән шартнамәләрнең (килешүләрнең) шартларын, шулай ук 

Россия Федерациясе Бюджет кодексында каралган очракларда, муниципаль 

контрактларны үтәү максатларында төзелгән шартнамәләрнең (килешүләрнең) 

шартларын үтәүне тәэмин итү; 

бюджет акчаларын (бюджеттан бирелгән акчалар) бирү һәм (яисә) файдалану 

нәтиҗәләре турындагы хисапларның, шул исәптән дәүләт (муниципаль) 

программаларын гамәлгә ашыру турындагы хисапларның, дәүләт (муниципаль) 

биремнәрен үтәү турындагы хисапларның, бюджеттан акча бирү нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләренә ирешү турындагы хисапларның дөреслеге турында; 

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законында каралган сатып алулар өлкәсендә; 

«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 19 статьясында каралган 

сатып алулар өлкәсендә нормалаштыру кагыйдәләрен үтәү; 

контрактның башлангыч (максималь) бәясен, бердәнбер тәэмин итүче 

(подрядчы, башкаручы) белән төзелә торган контракт бәясен, товар берәмлегенең 

башлангыч бәясен, Эш, хезмәт күрсәтүнең башлангыч бәясен, товар, эш, хезмәт 

күрсәтүләрнең башлангыч бәясен билгеләү һәм нигезләү өчен; 

куелган товарның, башкарылган эшнең (аның нәтиҗәсе) яки күрсәтелгән 

хезмәтнең контракт шартларына туры килүе турында; 

сатып алуларны гамәлгә ашыру максатларына куелган товардан, башкарылган 

эштән (аның нәтиҗәсеннән) яки күрсәтелгән хезмәт күрсәтүләрдән файдалануның 

туры килүе турында.» 



2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча урынбасары   М.Х. Хабибулловага йөкләргә. 

 

 

             Җитәкче                                                                              Р.М. Заһидуллин 


