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Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге 

Башкарма комитетының 2017 елның 15 

августындагы 6 номерлы  карары белән 

расланган эчке финанс контролен һәм 

эчке финанс аудитын гамәлгә ашыру 

тәртибенә үзгәрешләр кертү турында 

(2019 елның 10 декабрендәге 40 номерлы 

карар редакциясендә) 

 

 

 РФ Хөкүмәтенең 2020 елның 06 февралендәге 100 номерлы  «Эчке 

дәүләт (муниципаль) финанс контролен гамәлгә ашырганда «Эчке дәүләт 

(муниципаль) финанс контроле органнары һәм эчке дәүләт (муниципаль) 

финанс контроле объектларының (аларның вазыйфаи затларының хокуклары 

һәм бурычлары)  эчке дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүенең федераль 

стандартын раслау турында» карары нигезендә,   Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге башкарма комитеты карар 

бирә: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2017 елның 15 августындагы 6 номерлы  

карары белән расланган эчке финанс контролен һәм эчке финанс аудитын 

гамәлгә ашыру тәртибенә үзгәрешләр кертү турында (2019 елның 10 

декабрендәге 40 номерлы карар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

1.1. 4.10 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.10. Контроль объектлары (аларның вазыйфаи затлары) хокуклы: 

а) күчмә тикшерүләр (ревизияләр, тикшерүләр) кысаларында үткәрелә 

торган контроль объекты эшчәнлеген фактта өйрәнергә (тикшерү, 

инвентаризацияләү, күзәтү, яңадан исәпләү, экспертиза, тикшерү, тикшерү, 

контроль үлчәү (үлчәү) буенча контроль гамәлләр үткәргәндә катнашырга, 

тикшерү чарасы барышында өйрәнелергә тиешле темага һәм төп мәсьәләләр 

буенча аңлатмалар бирергә; 

б) контроль органы һәм аның вазыйфаи затларының Россия Федерациясе 

законнарында һәм башка норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә 
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карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирергә; 

в) тикшерү, ревизия (тикшерү) нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән 

каршылыкны язмача тикшерү органына (бәяләмә) тапшырырга.». 

1.2. Түбәндәге эчтәлекле 4.10.1 пункт өстәргә:  

«4.10.1. Контроль объектлары (аларның вазыйфаи затлары) бурычлы: 

а) контроль органы вазыйфаи затларының законлы таләпләрен үтәргә; 

б) контрольлек итү органының вазыйфаи затларына контроль чаралар 

үткәрү өчен кирәкле язма яки телдән аңлатмалар бирергә; 

в) контроль чаралар үткәрү өчен кирәкле мәгълүматны, документларны 

һәм материалларны үз вакытында һәм тулы күләмдә тапшырырга; 

г) күчмә тикшерү (ревизия, тикшерү) үткәрүдә катнашучы вазыйфаи 

затларга контроль объектлары биләгән территорияләргә һәм территорияләргә 

рөхсәт бирү, шулай ук экспертиза һәм тикшеренүләр объектларына керү 

мөмкинлеген бирү; 

д) контроль чаралар үткәрүдә катнашучы вазыйфаи затларны, бүлмәләр 

һәм оештыру техникасы белән тәэмин итәргә; 

е) контроль чаралар үткәрүдә катнашучы вазыйфаи затларга фото һәм 

видеога төшерү, әлеге вазыйфаи затларның гамәлләренең тавыш  һәм 

видеоязмалары турында хәбәр итәргә; 

ж) контроль чараларын гамәлгә ашыру өчен кирәкле булган контроль 

объекты хуҗасы яки операторы булган мәгълүмат системаларыннан файдалану 

мөмкинлеген тәэмин итәргә; 

з) тикшерү чарасын үткәрүгә комачаулауга юнәлтелгән гамәлләрне (гамәл 

кылмау) кылмаска.». 

 2. Әлеге карарны Татарстан  Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә 

:http://pravo.tatarstan.ru  һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырыга: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

Башлык                                                                 Г.М.Төхвәтуллина

  

 

 

  


