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«Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы финанс-бюджет өлкәсендә тикшереп тору
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында»

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 269.2 статьясына, 2013 елның 5 апрелендәге 44ФЗ номерлы Федераль законның 99 статьясына " «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин
итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында
таянып

КАРАР БИРӘ:

1. «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районында финанс-бюджет өлкәсендә
тикшереп тору вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибе» на үзгәрешләр кертергә, түбәндәге
редакциядә бәян итәргә: “
п. 11, беренче абзац: «әлеге Тәртипнең 9 пунктында күрсәтелгән вазыйфаи затлар Россия
Федерациясе законнары нигезендә контроль чараларны гамәлгә ашыру барышында кабул ителә
торган (гамәлгә ашырыла торган) карарлар һәм гамәлләр өчен җаваплы.Әлеге Тәртипнең 9
пунктында күрсәтелгән, Вазыйфаи затлар бурычлы: »
п. 11, п.п. д): «җинаять составы билгеләре булган гамәлләр (гамәл кылмау) фактын ачыклаганда
хокук саклау органнарына мондый факт турында мәгълүмат һәм (яки) документлар һәм мондый
фактны раслаучы башка материаллар ачыкланган көннән соң 3 эш көне эчендә җибәрергә;»

п. 54: «күчмә тикшерү (ревизия) үткәрү төркем җитәкчесенең гомуми дәлилләнгән мөрәҗәгате
нигезендә палата рәисе тарафыннан 3 0көн өчендә түбәндәге очракларда туктатылырга мөмкин:
а) каршы тикшерү һәм (яки) тикшерү үткәрү чорында, ләкин 20 эш көненнән дә артмаска тиеш;
б) контроль объектыннан бухгалтерлык (бюджет) учет алып бару кагыйдәләрен бозган яисә
тикшерү (ревизия) үткәрүне дәвам итә торган бухгалтерлык (бюджет) исәбен алып бару
кагыйдәләрен контрольдә тоту объекты тарафыннан бозганда - күчмә тикшерү (ревизия) үткәрү
өчен кирәкле документларны тикшерү объекты торгызу чорында, шулай ук исәпкә алу һәм хисап
документларын тиешле халәткә китерүдә контроль объекты булып торуда;
в) экспертиза оештыру һәм үткәрү чорында, әмма 20 эш көненнән дә артмаган;
г) контроль органы тарафыннан кабат соратып алу буенча документларны һәм
мәгълүматны тикшерү субъекты тарафыннан тапшыру өчен кирәк булган чорда, әмма 10 эш
көненнән дә артмаска тиеш;
д) мәгълүматны, документларны һәм материалларны тикшерү объекты, һәм (яки) тулы булмаган
тулы комплект һәм тулы булмаган мәгълүматны, документларны һәм материалларны
тапшырмаган очракта, тикшерү чарасын үткәрүгә каршылык тудырган һәм (яки) контроль
чарасын үткәрүдән читләшкән очракта , ләкин 20 эш көненнән дә артмаган очракта;
е) тикшерү (ревизия) төркеменә бәйле булмаган сәбәпләр буенча, тикшерүне (ревизияне) алга таба
үткәрү мөмкин булмаган шартлар булганда, авырлыксыз көчнең килеп чыгуын да кертеп, 20 эш
көненнән дә артмаска тиеш. тикшерү (ревизия) төркеменә бәйле булмаган сәбәпләр буенча,
тикшерүләрне (ревизияне) алга таба үткәрү мөмкин булмаган шартлар булганда, , 20 эш
көненнән дә артмаска тиеш.
п. 65: «әлеге Тәртипнең 6 пунктындагы дүртенче - тугызынчы абзацларында каралган
вәкаләтләрне гамәлгә ашырганда Палата күрсәтмәне үтәү өчен мәҗбүри бирү турында Карар
кабул ителгән көннән алып 5 эш көненнән дә артмаган вакытка контрольлек субъекты вәкиленә
күрсәтмә җибәрә (тапшыра).»
66 пунктны төшереп калдырырга ,67-75 пунктларны 66-74 пунктлар дип санарга
п. 74 юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: "контроль чаралар үткәрү нәтиҗәләре Тукай
муниципаль районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, шулай ук сатып
алулар өлкәсендә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 27 октябрендәге 1148 номерлы
карары белән расланган тәртиптә бердәм мәгълүмат системасында урнаштырыла".
2.

Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.

3.
Финанс-бюджет палатасы рәисе Хуҗагалиева Л. Н. әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Тукай муниципаль
районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
4.
Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Финанс-бюджет палатасы рәисе Л. Н.
Хуҗагалеевага йөкләргә.
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