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2014 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы эше 

турында Хисап 

 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы (алга таба – Хисап палатасы) 

эше турында хисап «Татарстан Республикасы Хисап палатасы турындагы» 

Законның 33 маддҽсе нигезендҽ ҽзерлҽнде. 

Хисапта закон тарафыннан билгелҽнгҽн максат һҽм вҽкалҽтлҽрне 

башкару буенча Хисап палатасының 2014 елдагы эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре 

тҽкъдим ителде.  

 

Эшчәнлекнең төп күрсәткечләре  
 

2014 елда Хисап палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы 

бюджеты, Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүенең территориаль фонды 

бюджетын формалаштыру һҽм үтҽлешен тикшерү буенча, дҽүлҽт милке 

белҽн идарҽ итү һҽм файдалану ҿлкҽсендҽ 162 тикшерү-ревизия һҽм  

экспериза-аналитик чара үткҽрелде.  

Үткҽрелгҽн тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча гомумҽн алганда 

2 349 977,6 мең сум күлҽмендҽ бозулар ачыкланды, барлыгы 2 349 977,6 

мең сумлык акча барлык дҽрҽҗҽ бюджетларга кире кайтарылды һҽм 

ачыкланган бозулар буенча чаралар күрелде (ачыкланган бозуларга карата 

91,5%). 

Ачыкланган бозулар турында мҽгълүмат һҽм барлык тикшерү чаралары 

материаллары Татарстан Республикасы Прокуратурасына юлланды.  

Татарстан Республикасы Хисап палатасы һҽм прокуратура органнары 

күрсҽтмҽсе буенча 180 вазыйфаи зат дисциплинар җаваплылыкка 

тартылды, 4 кеше эш урыныннан азат ителде. 3 юридик, 37вазыйфаи зат 

штраф формасында административ җаваплылыкка тартылды. 2 җинаять 

эше кузгатылды.  
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Хисап палатасы эшенең тҿп күрсҽткечлҽре таблицада бирелде. 

 

 

Эш күрсәткече  

 

 

2010 ел 

 
2011 ел 

 

2012 ел 

 

 

2013 ел 
 

2014 ел 

 

I. Тикшерү-ревизия эшчәнлеге 
 

Үткҽрелгҽн тикшерү-ревизия 

чаралары саны  

51 50 

 

53 53 54 

Тикшерү-ревизия чараларын 

үткҽргҽндҽ тартылган объектлар 

саны (берҽмлек) 

470 481 483 487 491 

Ачыкланган бозулар күлҽме (мең 

сумнарда) 

2 984 585,9 3 035 829,8 3 043 991,9 2 615 511,7 2 349 977,6 

 

II. Экспертиза-аналитика эшчәнлеге 
 

Үткҽрелгҽн экспертиза-

аналитика чараларның гомуми 

күлҽме  

104 112 108 115 108 

Ҽзерлҽнгҽн эксперт нҽтиҗҽлҽре  33 47 43 68 57 

Ҽзерлҽнгҽн  методик 

документлар 

3 2 4 8 3 

 

III. Тикшерү чараларының нәтиҗәләрен тормышка ашыру  

Чара күрү ҿчен күрсҽтмҽлҽр 

җибҽрелгҽн 

54 59 56 42 36 

Бюджетка акчалар кире 

торгызылган һҽм чара күрелгҽн 

(мең сумнарда) 

1 750 696,8 1 922 464,6 2 530 004,3 2 303 355,3 2 150 982,7 

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре 

буенча прокуратура органнарына 

һҽм хокук саклау органнарына 

җибҽрелгҽн материаллар саны 

(берҽмлек) 

57 55 58 61 54 

Хисап палатасы тикшерүе 

материаллары буенча 

административ җаваплылыкка 

тарту турында суд һҽм башка 

вҽкалҽтле органнар кабул иткҽн 

карарлар саны   

71 35 33 34 40 

Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы материаллары буенча 

ачылган җинаять эшлҽре саны 

1 3 4 9 2 
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Экспертиза-аналитика эшчәнлеге  

 

2014 елда Татарстан Республикасы бюджетын һҽм Татарстан 

Республикасы Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүенең территориаль 

фонды бюджетын үтҽүне беренчел, агымдагы һҽм соңгы тикшерүне 

тормышка ашырганда 108 экспертиза-аналитика чарасы үткҽрелде, аларның 

нҽтиҗҽлҽре Хисап палатасы бҽялҽмҽсендҽ чагылыш тапты. 

Беренчел тикшерү кысаларында хисап елында Татарстан 

Республикасының 28 закон проектына экспертиза, шулай ук 4 дәүләт 

программасы проектына һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

программаларына кертелҽ торган  үзгҽрешлҽрнең 3 проектына экспертиза 

үткҽрелде.  

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәгариф һәм фәнне 

үстерү» дҽүлҽт программасы проектына экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча 

түбҽндҽгелҽр ачыкланды:  

- дҽүлҽт программасы проектында каралган финанслау күлҽменең һҽм 

«2014 елга һҽм 2015 һҽм 2016 еллар план периодына Татарстан Республикасы   

бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законында расланган 

күрсҽткечлҽрнең туры килмҽве; 

- Дҽүлҽт программаларын эшлҽү һҽм тормышка ашыру  тҽртибендҽ 

каралган аерым талҽплҽрнең сакланмавы: бҽялҽү индикаторларының сан 

күрсҽткечлҽре һҽм программа чаралары киселешендҽ финанслау күлҽмен 

җентеклҽп бирүнең булмавы.  

Шулай ук Бҽялҽмҽдҽ дҽүлҽт программасы проектының паспортында 

һҽм аерым бүлеклҽрендҽ күрсҽткечлҽрнең эчке ярашуы булмавы билгелҽп 

үтелҽ.  

«2015-2020 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә 

каршы сәясәтен тормышка ашыру» дҽүлҽт прграммасы проектына 

экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча: 

- Программаны финанслауның барлык чыганакларын истҽ тотып 

акчалар күлҽмен; 

- мҽгънҽви тҽңгҽллек фактлары булу сҽбҽпле программа чаралары 

исемлеген; 
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- эчке бердҽмлек булмауны юкка чыгару предметы буенча  

Программаны тормышка ашыру нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽүнең аерым 

индикаторларын тҽгаенлҽргҽ тҽкъдим ителде.  

«2015-2020 елларга Татарстан Республикасының химик һәм 

биологик куркынычсызлыгы системасы» дәүләт программасы 

проектына экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽдҽ федераль бюджетны 

раслаганнан соң, Татарстан Республикасы ҿчен каралган бюджет акчалары  

күлҽмен исҽпкҽ алып, үз вакытында дҽүлҽт программасын актуальлҽштерү 

кирҽклеге билгелҽп үтелҽ.  

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында туризм һәм 

кунакчыллык эшчәнлеген үстерү» дәүләт программасы проектына 

экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча проектта программа чараларын тормышка 

ашыру белҽн бҽйле тҿп куркынычлыклар турында мҽгълүмат булмавына, 

шулай ук кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽүнең индикаторлары тиешле дҽрҽҗҽдҽ 

эшлҽп бетерелмҽвенҽ басым ясала.   

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм 

Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» 

дҽүлҽт программасына  кертелҽ торган үзгҽрешлҽр проектына экспертиза 

нҽтиҗҽлҽре буенча Бҽялҽмҽдҽ түбҽндҽгелҽр билгелҽп үтелҽ: 

- финанслауның планлаштырылган күлҽмнҽренең закон белҽн 

расланган күрсҽткечкҽ туры килмҽве; 

- программа чаралары киселешендҽ финанслау күлҽмнҽрен тулысынча 

детальлҽштермҽү. 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында физик тәрбия, 

спорт, туризмны үстерү һәм яшьләр сәясәтен тормышка ашыруның 

нәтиҗәлелеген үстерү» дҽүлҽт программасына  кертелҽ торган үзгҽрешлҽр 

проектына экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча Бҽялҽмҽдҽ программа чаралары 

киселешендҽ финанслау күлҽмнҽрен тулысынча детальлҽштермҽү, чараларны 

финанслау күлҽмнҽренең нҽтиҗҽдҽге суммар күрсҽткечлҽргҽ туры килмҽве, 

шулай ук кайбер чараларның дҽүлҽт программасы составына кертүгҽ ҿстҽмҽ 

нигезлҽмҽ кирҽклеге билгелҽп үтелҽ.   

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында транспорт 

системасын үстерү» дҽүлҽт программасына  кертелҽ торган үзгҽрешлҽр 

проектына экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча «Россия транспорт системасын 
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үстерү (2010-2020 еллар)» федераль максатчан программасы 

күрсҽткечлҽреннҽн чыгып, аерым чаралар буенча федераль бюджет чаралары 

хисабына планлаштырыла торган бюджет ассигнованиелҽре күлҽмен 

тҽгаенлҽргҽ тҽкъдим ителде.   

«2015 елга һәм 2016 һәм 2017 еллар планлы вакытына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында» закон проектына бҽялҽмҽдҽ 2015 елга 

һҽм 2016 һҽм 2017 еллар планлы вакытына республика бюджетын тҿзегҽндҽ 

нигез итеп алынган тҿп макроикътисадый күрсҽткечлҽр фаразы республика 

икътисадының барлыкка килгҽн үсеш тенденциялҽрен һҽм федераль 

дҽрҽҗҽдҽ кабул ителгҽн икътисадый үсеш параметрларын исҽпкҽ алып 

формалаштырылганлыгы билгелҽнҽ.     

Экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча чираттагы финанс елына һҽм планлы 

вакытка керемнҽр һҽм чыгымнар буенча Татарстан Республикасы 

бюджетының тҽкъдим ителгҽн тҿп характеристикалары расланды. 

Республика бюджеты дефицитының күлҽме һҽм аның финанслау 

чыганаклары, дҽүлҽт эчке бурычының югары чиге Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы билгелҽгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ.    

Бҽялҽмҽдҽ  Татарстан Республикасының дҽүлҽт программаларының 

расланган исемлегенҽ керҽ торган «2013-2023 елларга Татарстан 

Республикасында газ-мотор ягулыгы базарын үстерү» һҽм «2015-2020 

елларга Татарстан Республикасында химик һҽм биологик куркынычсызлык 

системасы» дҽүлҽт программаларын тормышка ашыруга Закон проектында 

акчалар каралмавы билгелҽп үтелҽ.  

Закон проектының икенче укылышына «2015-2020 елларга Татарстан 

Республикасында  химик һҽм биологик куркынычсызлык системасы» дҽүлҽт 

программасын тормышка ашыруга бюджет акчалары республика 

бюджетының чыгымнарына кертелгҽн.   

«2015 елга һәм 2016 һәм 2017 еллар планлы вакытына Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджеты турында» закон проектына экспертиза үткҽрү нҽтиҗҽлҽре 

буенча Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль фонды 

бюджетының чираттагы финанс елына һҽм планлы вакытка керемнҽр һҽм 

чыгымнар буенча тҽкъдим ителгҽн тҿп характеристикалары нигезлҽнүе 

расланды. Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль фонды 2015 
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елга бюджет проекты балансланган – аның дефицитын финанслау 

чыганакларыннан табыш һҽм кертемнҽр күлҽме каралган чыгымнар күлҽменҽ 

туры килҽ. 

«2015 елга һәм 2016 һәм 2017 еллар планлы вакытына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында» законга үзгҽрешлҽр кертү турында  

бҽялҽмҽлҽрдҽ (үзгҽрешлҽр дүрт тапкыр кертелде) федераль бюджеттан, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды һҽм «Торак-коммуналь хуҗалыгын 

реформалаштыруга ярдҽм фонды» Дҽүлҽт кооперациясе  бюджетыннан кире 

кайтарылмый торган кертемнҽр күлҽме үзгҽрү, салым һҽм салым булмаган 

керемнҽрнең  аерым тҿрлҽре буенча фаразланган күрсҽткечлҽрне тҽгаенлҽү  

белҽн бҽйле бюджет күрсҽткечлҽренҽ кертелгҽн үзгҽрешлҽрнең нигезле 

булуы билгелҽп үтелде. Чыгым ҿлешенҽ кертелгҽн үзгҽрешлҽр республика 

бюджетына максатчан кертемнҽр исҽбенҽ тормышка ашырыла торган 

чыгымнарны беркетү,  аерым юнҽлешлҽр буенча һҽм бюджет чараларын тҿп 

бүлүчелҽр арасында бюджет ассигнованиелҽрен яңадан бүлү, федераль 

максатчан программаларын ҿстҽмҽ финанслау буенча шартларны саклауның 

зарурлыгы белҽн бҽйле. 

Чыгымнарның аерым юнҽлешлҽре буенча детальлҽү юклыгы турында 

Хисап палатасының бер бҽялҽмҽсендҽ бирелгҽн күрсҽтмҽ, ул классификация 

талҽплҽренҽ туры килми, Закон проектының икенче укылышына тҿзҽтмҽлҽр 

белҽн исҽпкҽ алынган. 

«2015 елга һәм 2016 һәм 2017 еллар планлы вакытына Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджеты турында» законга үзгҽрешлҽр кертү турындагы 

бҽялҽмҽлҽрдҽ (үзгҽрешлҽр ҿч тапкыр кертелде)  бюджет күрсҽткечлҽрен 

дҿреслҽү салым һҽм салым булмаган керемнҽрнең аерым тҿрлҽре буенча 

кертемнҽрнең фаразланган күрсҽткечлҽрен, Татарстан Республикасы һҽм  

Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль фонды бюджетыннан 

кире кайтарылмый торган кертемнҽр күлҽмен тҽгаенлау белҽн бҽйлҽнгҽнлеге 

күрсҽтелҽ. Чыгым ҿлешенҽ кертелҽ торган үзгҽрешлҽр белҽн республика 

Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль фонды бюджетына 

максатчан кертемнҽр исҽбенҽ тормышка ашырыла торган чыгымнар күлҽме 

аныкланды, аерым максатчан маддҽлҽр һҽм чыгым тҿрлҽре буенча бюджет 

ассигнованиелҽре яңадан бүленде.   
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Татарстан Республикасы «2013 ел өчен Татарстан Республикасы 

бюджеты үтәлеше турында» һҽм «2013 ел өчен Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 

үтәлеше турында» законнар проектларына экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча  

закон проекты күрсҽткечлҽренең Татарстан Республикасы Хисап палатасы 

үткҽргҽн тышкы тикшерүне узган  Татарстан Республикасы бюджеты 

үтҽлеше турында һҽм Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль 

фонды бюджеты үтҽлеше турында Хисапларның күрсҽткечлҽренҽ туры 

килгҽнлеге расланды. 

«2015 елга Татарстан Республикасында муниципаль мәктәпкәчә 

белем бирү оешмаларында һәркем ирешерлек һәм бушлай мәктәпкәчә 

белем алуга булган хокукларны тормышка ашыруның дәүләт 

гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау 

турында» һәм «2015 елга Татарстан Республикасының гомуми белем 

һәм һөнәри белем бирү оешмаларында һәркем ирешерлек һәм бушлай 

мәктәпкәчә, гомуми башлангыч, гомуми төп, гомуми урта белем алу, 

шулай ук өстәмә белем алуга хокукларының дәүләт гарантияләрен 

финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында» законнар 

проектларына экспертизалар нҽтиҗҽлҽре буенча 2015 елга мҽгариф 

ҿлкҽсендҽ җирле бюджетларга субвенциялҽр күлҽмнҽре исҽбеннҽн 

кулланыла торган нормативлар күлҽмнҽре артуның нигезлҽнүе раслана.  

«Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәт 

күрсәтү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне көйләү турында» закон проектына 

экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча аны тормышка ашыру максатында 2015 елга 

Татарстан Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль яклау 

министрлыгы аппаратын тотуга бюджет акчалары күлҽменҽ тҿзҽтмҽ кертергҽ 

тҽкъдим ителде. Татарстан Республикасының «2015 елга һҽм 2016 һҽм 2017 

еллар планлы вакытына Татарстан Республикасы бюджеты турында» закон 

проектын икенче укылышта караган вакытта ҽлеге тҽкъдим исҽпкҽ алынды.  

Татарстан Республикасының «Оешмалар милкенҽ салым турында» 

Законына үзгҽрешлҽр кертү турында», «Татарстан Республикасының Бюджет 

кодексының аерым положениелҽре эшчҽнлеген туктату турында», 

«Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасында инвестиция 

эшчҽнлеге турында» Законының 12 маддҽсенҽ үзгҽрешлҽр кертү», 



2014 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы эше турында Хисап  

 

 

 10 

«Татарстан Республикасының «2014 елга Татарстан Республикасының 

гомуми белем һҽм һҿнҽри белем бирү оешмаларында һҽркем ирешерлек һҽм 

бушлай мҽктҽпкҽчҽ, гомуми башлангыч, гомуми тҿп, гомуми урта  белем алу, 

шулай ук ҿстҽмҽ белем алуга хокукларының дҽүлҽт гарантиялҽрен финанс 

белҽн тҽэмин итү нормативларын раслау турында» Законына үзгҽрешлҽр 

кертү турында», «Аерым категория салым түлҽүчелҽр ҿчен оешма табышына 

салым буенча салым ставкасын билгелҽү турында», «Татарстан 

Республикасының «Транспорт салымы турында» Законының 6 нчы 

маддҽсенҽ үзгҽрешлҽр кертү турында» законнары проектларына финанс-

икътисадый экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге закон проектларын кабул 

итү Татарстан Республикасы чыгым йҿклҽмҽлҽренең үсүенҽ китермҽс дип 

расланды.  

Оператив тикшерү кысаларында һҽр кварталда керемнҽр килү 

күрсҽткечлҽре һҽм Татарстан Республикасы бюджеты һҽм Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетының 

чыгымнарына законда расланган күрсҽткеч белҽн чагыштырмада бюджетлар 

дефицитын каплауга тотыла торган чараларның күлҽмнҽре һҽм тҿзелеше, 

чыганаклары һҽм күлҽмнҽре буенча анализ үткҽрелде.  

Шулай ук республика бюджеты үтҽлешен анализлау кысаларында 

Татарстан Республикасы игълан ителгҽн норматив йҿклҽмҽлҽрен, дҽүлҽт 

программаларын, программа характерындагы чараларны тормышка ашыруга 

үз вакытында финанслау һҽм чыгымнар үтҽлеше, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты Резерв фонды акчаларын тоту, республиканың 

муниципаль берҽмлеклҽре бюджетларына трансфертлар бирү, дҽүлҽт 

бурычының торышы һҽм аңа хезмҽт күрсҽтүгҽ тотылган чыгымнар 

мҽсьҽлҽлҽре каралды.  

Шуннан соңгы тикшерү кысаларында хисап елында бюджет 

законлылыгына ярашлы рҽвештҽ 2013 ел өчен Татарстан Республикасы  

бюджеты үтәлеше турында Хисап һҽм Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты үтәлеше турында 

Хисапка тышкы  тикшерү уздырылды.  

 Республика бюджеты үтҽлеше турындагы мҽгълүматларның 

дҿреслеген һҽм тулылыгын бҽялҽү ҿчен барлык тҿп  республика бюджеты 

акчалары белҽн җитҽкчелек итүчелҽрнең хисабы тикшерелде.  
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2013 ел ҿчен республика бюджеты үтҽлеше турынд Хисапны тышкы 

тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча бюджетның керемнҽр, чыгымнар буенча 

үтҽлеше, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыннан чаралар җҽлеп итү 

расланды. Еллык хисапта республика бюджеты үтҽлеше турында дҿрес яки 

тулы булмаган фактлар ачыкланмады.  

Тышкы тикшерү 2013 ел ҿчен бюджет үтҽлеше турындагы Хисап 

күрсҽткечлҽренең закон белҽн расланган билгелҽнүлҽрдҽн тайпылышлары 

объектив характерда икҽнлеген күрсҽтте. Чыгымнарның аерым тҿрлҽре 

буенча бюджет акчаларын артык тотуга нигез һҽм сҽбҽплҽр бюджет 

законнары билгелҽгҽн исемлеккҽ туры килҽ.  

Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль фонды бюджеты 

үтҽлеше турында Хисапны тышкы тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча керемнҽр, 

чыгымнар буенча бюджет үтҽлеше расланды. Фондның тикшерүгҽ тҽкъдим 

ителгҽн 2013 ел ҿчен бюджет хисаплыгы формалары күрсҽткечлҽре һҽм һҽр 

форма буенча тикшерү нисбҽтлҽре сакланылган. 2013 ел ҿчен Татарстан 

Республикасы Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль фонды 

бюджеты үтҽлеше турында еллык хисапта фактларның тулы булмаган һҽм 

дҿрес түгел чагылыш табуы ачыкланмаган.  

Хисап елында камераль рҽвештҽ 2013 ел өчен республиканың  14 

югары дотацияле муниципаль районының (Ҽгерҗе, Арча, Апас, Буа, Зҽй, 

Лаеш, Менделеев, Минзҽлҽ, Мҿслим, Яңа Чишмҽ, Балык Бистҽсе, Саба, Спас, 

Чирмешҽн) бюджет үтәлеше турында еллык хисаплары тикшерелде. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге типик бозулар һҽм кимчелеклҽр 

ачыкланды: 

-  аерым тҿп администраторлар тарафыннан аларга беркетелгҽн идарҽ 

ителергҽ тиешле керемнҽр буенча хисап формалаштыру буенча вҽкалҽтлҽре 

үтҽлмҽгҽн;  

-  еллык хисапка аңлатма кҽгазьлҽре билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 

килми, бу  аларның мҽгълүматлылыгын киметүгҽ китерҽ; 

- алдагы финанс елы түлҽүлҽре исҽбенҽ чыгымнар (артык түлҽүлҽр) 

барлыкка килгҽн;   

- аерым районның бюджет чараларын тҿп бүлүчелҽрнең җыелма еллык 

бюджет хисаплылыгын тҿзү буенча функциялҽре тулы күлҽмдҽ үтҽлмҽгҽн.   
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Кайбер муниципаль районнарның бюджет үтҽлеше турында 

карарларында күрсҽткечлҽр керемнҽр, чыгымнар, бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары буенча классификация кодлары киселешендҽ аерым 

кушымталарда расланмаган, бу бюджет законы нормаларына туры килми.  

Бҽялҽмҽлҽр муниципаль район башлыкларына җибҽрелде.  

«Россия Федерациясе субъектлары һҽм муниципаль берҽмлеклҽр 

тикшерү-хисап органнары оештыру һҽм эшчҽнлегенең гомуми  принциплары 

турында» федераль законын үтҽү кысаларында 2014 елда тикшерү һҽм 

экспертиза-аналитика чаралары үткҽрү ҿчен «Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эш һәм хезмәт күрсәтү 

өлкәсендә аудит үткәрү» тышкы дҽүлҽт финанс тикшерүе стандарты 

эшлҽнде,  «Тикшерү чаралары үткәрүнең гомуми» һҽм «Экспертиза- 

аналитика чараларын үткәрү» тышкы дҽүлҽт финанс тикшерүе 

стандартлары актуальлҽштерелде.  

 

 

Тикшерү-ревизия эшчәнлеге 

 

2014 елда Хисап палатасы 54 тикшерү-ревизия чарасы үткҽрде, 491 

объект тикшерелде. Тикшерелгҽн чаралар күлҽме 103,5 млрд сум тҽшкил 

итте.  

7 министрлыкта, 11 муниципаль берҽмлектҽ Татарстан Республикасы 

бюджет чараларын куллануны тикшерү уздырылды. 

Татарстан Республикасы Президенты йҿклҽмҽсе буенча бала һҽм 

яшүсмер спортчыларны ҽзерлҽүне тормышка ашыра торган учреждениелҽргҽ 

бүлеп бирелгҽн бюджет чараларын куллануны тикшерү үткҽрелде.  

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы йҿклҽмҽсе буенча: 

- һҽркемнең кҿченнҽн килерлек һҽм бушлай мҽктҽпкҽчҽ белем алуга 

хокукны тормышка ашыруга, шул исҽптҽн баланы тҽрбиялҽү һҽм карау ҿчен 

ата-аналар түлҽвенең бер ҿлешенҽ компенсациягҽ;  

- республика шҽһҽр һҽм районнарында яшҽү урыны буенча физик 

тҽрбия һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнү ҿчен спорт мҽйданчыклары тҿзүгҽ бүлеп 

бирелгҽн бюджет акчаларын куллануны тикшерү үткҽрелде.   
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Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советының Икътисад, инвестициялҽр 

һҽм эшмҽкҽрлек буенча Комитеты тҽкъдиме буенча 2010-2012 елларда 

үткҽрелгҽн энергетика ресурсларын кулланганда бюджет чараларын тотуның 

нҽтиҗҽлелегенҽ аудит нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасы Хезмҽт, 

мҽшгульлек һҽм социаль яклау министрлыгы, Татарстан Республикасы 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы, Татарстан Республикасы Мҽдҽният 

министрлыгы тарафыннан күрелгҽн чараларның тулылыгы һҽм үз вакытында 

булуын тикшерү үткҽрелде.  

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы депутаты Х.Г. Миргалимов 

мҿрҽҗҽгате буенча Казан шҽһҽренең Академик Завойский урамындагы 

күпфатирлы торак йортлар тҿзелешен тҽмамлауга бүлеп бирелгҽн бюджет 

акчаларын куллануны тикшерү үткҽрелде.  

Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт министрлыгының 

энергетик ресурсларны 

кулланганда бюджет чараларын 

тотуның нәтиҗәлелегенә аудит 

үткҽрелде, ачыкланган бозуларның 

күлҽме 17 936,7 мең сум тҽшкил итте. 

Аудит нҽтиҗҽлҽре элегрҽк Хисап 

палатасы Татарстан Республикасы 

Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль 

яклау министрлыгы, Татарстан 

Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы, Татарстан Республикасы 

Мҽдҽният министрлыгында үткҽргҽн шундый ук аудитлар  вакытында 

ачыкланган тискҽре тенденциялҽрнең Татарстан Республикасы Яшьлҽр 

эшлҽре һҽм спорт буенча министрлыгы эшчҽнлегенҽ дҽ характерлы булуын 

күрсҽтте, аерым алганда: 

- ведомствога караган учреждениелҽрдҽ энергия ресурсларын  

куллануның расланган нормативларын сакламау;   

- ведомствога караган учреждениелҽрне  энергия  ресурсларын  исҽпкҽ 

алу приборлары белҽн тулысынча тҽэмин итүнең булмавы; 

- кулланылган ресурслар ҿчен исҽплҽүлҽр вакытында исҽпкҽ алу 

приборлары күрсҽткечлҽрен кулланмау, шул исҽптҽн аларның тҿзек булмавы 

яисҽ аларга керү юллары булмау сҽбҽпле; 
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Карбышев урамында лифт 

 

- учреждениелҽрне энергетика юнҽлешендҽге тикшерүлҽр белҽн 

тулысынча колачламау. 

«Татарстан Республикасында 2010-2015 елларга һҽм 2020 елга кадҽр 

перспективада энергия саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген үстерү» озак 

вакытка исҽплҽнгҽн максатчан программасын тормышка ашыру планында 

каралган 34 чараның 2014 ел башына Татарстан Республикасы  Яшьлҽр 

эшлҽре һҽм спорт министрлыгы тарафыннан 19 ы гына үтҽлгҽн.   

Энергия куллануның нҽтиҗҽлелеген күтҽрүдҽ нҽтиҗҽле инструмент 

буларак энергия сервисы контрактлары тҿзү практикасы кертелмҽгҽн.  

Министрлык компетенциясендҽге тармак учреждениелҽре кулланган 

энергия ресурсларының җитештерүдҽн тыш чыгымнары 2009-2012 елларда 

6 200 мең сум тҽшкил иткҽн.  

Татарстан Республикасы Хисап палатасы  үткҽргҽн аудит нҽтиҗҽлҽре 

буенча Министрлыкта энергия саклау һҽм энергия нҽтиҗҽлелеген үстерү 

буенча чараларны тормышка ашыру буенча киңҽшмҽ уздырылды, анда, 

ведомство карамагындагы учреждениелҽргҽ энергия ресурсларын куллануны 

ҿч процентка киметүне исҽпкҽ алып,  бюджетларны формалаштыру буенча 

күрсҽтмҽлҽр бирелде.  

Энергия саклау ҿлкҽсендҽ үткҽрелгҽн тикшерү чаралары буенча 

хисаплар Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына һҽм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетына җибҽрелде.  

Татарстан Республикасының “2011-

2015 елларга «Уңайлы мохит»” озак 

вакытка исҽплҽнгҽн максатчан 

программасын тормышка ашыруга бүлеп 

бирелгҽн бюджет акчаларын куллануны 

тикшерү гомуми күлҽме 144 325 мең сум 

булган бозулар һҽм кимчелеклҽр 

ачыкланды.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 

бозуларның 91% ы бетерелде, шул исҽптҽн 

бюджетка гомуми күлҽме 65 963,1 мең сум 

булган акча кире кайтарылды. 

млн. рублей 
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Торак йортның пандусы  

Декабристов ур., 131 

 

Тикшерү тулы күлҽмдҽ эшлҽми торган 7 урам аркылы чыга торган җир 

асты һҽм җир ҿсте юлын яраклаштырырга бүлеп бирелгҽн 51 293,3 мең сум 

күлҽмендҽге бюджет акчасын нҽтиҗҽсез файдалану фактларын ачыклады: 11 

лифт (14 лифттан) эксплуатациялҽргҽ яраксыз хҽлдҽ була, 22 данҽ 

видеокамера югалган.  

Моннан тыш, Карбышев һҽм Комаров урамнары буенча урам аркылы 

чыгу юлларыннан сүтеп алынган 2 714 мең сумлык авыш күтҽрү 

платформалары тикшерү вакытында чит оешмада табылды. Подряд 

оешмаларының платформаларны урнаштыру буенча йҿклҽмҽлҽре 2014 елның 

30 ноябренҽ кадҽр үтҽлмҽде.  

К.Тинчурин исемендҽге Татар дҽүлҽт театрында, Мҿмкинлеклҽре 

чиклҽнгҽн балалар һҽм яшүсмерлҽр ҿчен тернҽклҽндерү үзҽгендҽ (Казан 

шҽһҽре), 80 номерлы гомуми урта белем бирү мҽктҽбендҽ 4 581 мең сумга 

сатып алынган махсуслаштырылган җиһазлар (лифтлар, инвалид 

креслолары) бер елдан артык куелмыйча торды.  

«Мир» кинотеатрында 3D форматында фильмнар күрсҽтү ҿчен фактта 

кулланыла торган җиһаз Программа чаралары исҽбенҽ 3 469 мең сумга сатып 

алынды.   

Инвалидлар ихтыяҗына учреждениелҽрне җайлау буенча программа 

чараларына карамаган эшлҽргҽ түлҽү фактлары ачыкланды.  

Мҽсҽлҽн, Республика клиника хастаханҽсендҽ биналарга агымдагы 

ремонт буенча эшлҽр уздырылган, Идел буе районы социаль яклау бүлегендҽ 

җылылык челтҽрен тҿзҽтү буенча эшлҽр башкарылган, Республика балалар 

клиник хастаханҽсендҽ территорияне тҿзеклҽндерү эшлҽре үткҽрелгҽн.  

Эшлҽрнең гомуми суммасы 5 337 мең сум 

тҽшкил итҽ.   

Аерым очракларда эшлҽр ГОСТ һҽм 

СНиП куйган талҽплҽргҽ туры килми. 

Мҽсҽлҽн, торак йортларда коляскалы 

инвалидлар ҿчен пандусның факттагы 

авышлыгы 12% тан артып китҽ, 

култыксалар юк һҽм башкалар. Шулай 

итеп, объектлар яраклаштыру буенча 
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эшлҽр башкарганнан соң да инвалидлар мҿстҽкыйль куллана алмый торган 

булып кала. Куелган талҽплҽргҽ туры килмҽү 2014 елда эшлҽрне 

башкарганда да үз урынын таба.  

Мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балалар һҽм яшүсмерлҽр ҿчен 

тернҽклҽндерү үзҽгендҽ (Казан шҽһҽре), Идел буе районы социаль яклау 

бүлегендҽ, Сукырлар ҿчен республика махсус китапханҽсендҽ, Республика 

клиника хастаханҽсендҽ гомуми күлҽме 256,6 мең сум булган тҿзү эшлҽренең 

күлҽмен башкарылганнан арттырып күрсҽтү ачыкланган.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча подряд оешмалары башкарган эш 

күлҽмнҽренҽ тҿзҽтмҽлҽр кертелде.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре 2015 елның 19 гыйнварендҽ Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетында  «Уңайлы мохит» Республика 

программасын тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча киңҽшмҽдҽ каралды. 

Татарстан Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль яклау 

министрлыгына, Татарстан Республикасы Тҿзелеш, архитектура һҽм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгына, Татарстан Республикасы Мҽдҽният 

министрлыгына җитешсезлеклҽрне бетерү буенча чаралар күрү ҿчен 2015 

елның 28 гыйнварендҽ кул куелган ИХ-12-11 номерлы киңҽшмҽ беркетмҽсе 

буенча күрсҽтмҽлҽр бирелде. Муниципаль район башлыкларына торак 

фондны яраклаштыру буенча эшлҽр башкару турында тҽкъдимнҽр юлланды.  

 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 

фән министрлыгында үткҽрелгҽн гомуми белем 

бирү учреждениелҽренҽ җиһазлар сатып алуга 

бүлеп бирелгҽн бюджет чараларын куллануны 

тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча ачыкланган бозулар 

18 100,9 мең сум тҽшкил итте. Тикшерү чарасы 

вакытында сыйфатсыз җиһазлар китерү фактлары 

ачыкланган, куелган продукциянең ассортименты килешү шартларына туры 

килмҽгҽн, монтажлау һҽм эшлҽп карату-кҿйлҽп җибҽрү буенча эшлҽр 

башкарылмаган.  

Сайлап тикшерү барышында Яшел Үзҽн муниципаль районының 5 

гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ түбҽн сыйфатлы җиһазлар кайтару фактлары 
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ачыкланды. Алынган 27 моноблокның 12 сендҽ тҿрле кимчелек булган. Тҿзек 

булмаган җиһазларның гомуми бҽясе 172 мең сум тҽшкил итте.  

Яшел Үзҽн муниципаль районының Ачасыр урта мҽктҽбенҽ 

кайтарылган 6 моноблокның 4-е тҿзек булмау сҽбҽпле уку процессында 

кулланылмаган.  

Ачыкланган бозуларның күбесе дҽүлҽт контрактларын тҿзегҽндҽ сатып 

алу бҽялҽренең базар бҽялҽреннҽн шактый артык булуы белҽн бҽйле. 

Мҽсҽлҽн, гомуми белем бирү мҽктҽплҽре ҿчен кайтарылган химик саклану 

җиһазлары комплектларының бҽясе бер берҽмлек ҿчен 15,7 мең сум тҽшкил 

итте. Шул вакытта аның базар бҽясе 4,5 меңнҽн 5 мең сумга кадҽр тҽшкил 

итте. Нҽтиҗҽдҽ Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 1 440,9 мең сум акчаны 

нҽтиҗҽсез тотты.   

Гомуми күлҽме 344 994,6 мең сумга тҿзелгҽн 9 дҽүлҽт контракты 

буенча аны үтҽүчелҽр товар кайтару вакытларын, аерым очракларда 4 айдан 

артыкка, бозганнар. Бу очракта Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн 

министрлыгы тарафыннан штраф санкциялҽре түлҽтү буенча чаралар 

күрелмҽгҽн.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм 

фҽн министрлыгына ачыкланган бозу һҽм кимчелеклҽрне бетерү буенча 

чаралар күрү ҿчен Күрсҽтмҽ җибҽрелде. Тикшерү чаралары материаллары 

Монополиягҽ каршы кҿрҽш федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасы 

буенча идарҽсенҽ җибҽрелде. 

Министрлык тҽэмин итеп торучылардан 3 101 сум күлҽмендҽ штраф 

санкциялҽре алу турында Татарстан Републикасы Арбитраж судына 3 дҽгъва 

гаризасы җибҽрде.  

Министрлык Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽре 

башкарма комитетлары җитҽкчелҽре исеменҽ алынган җиһазны нҽтиҗҽсез 

куллануга юл куймау турында хатлар җибҽрде.  

Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениелҽрендҽ 

укучыларны бушлай уку әдәбияты белҽн тҽэмин итүгҽ республика 

бюджетыннан бүлеп бирелгҽн чараларны куллануны тикшерү вакытында  

муниципаль берҽмлеклҽрдҽ тҿрле дҽреслеклҽргҽ ихтыяҗны ачыклаганда 

гариза формалаштыру һҽм үтҽүгҽ формаль якын килгҽнлеклҽре ачыкланды. 

14 муниципаль берҽмлектҽ гаризалар яртысыннан да азракка үтҽлгҽн.  
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Килеп туган хҽлнең тҿп сҽбҽбе күп кенҽ мҽгариф белҽн идарҽ итүче 

муниципаль органнарда чынбарлыкта гариза ихтыяҗын формалаштыру ҿчен 

кирҽк булган район мҽктҽплҽрен дҽреслеклҽр белҽн тҽэмин итү турында 

оператив мҽгълүматлары булмауда. 

Уку ҽдҽбиятына заказ апрель аенда мҽктҽплҽрдҽ алынмаган 

дҽреслеклҽр санын һҽм аларны яңадан бүлеп бирү мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 

алмыйча формалаштырыла, ҽ бу соңрак шактый зур күлҽмнҽрдҽ башкарыла. 

Мҽсҽлҽн, Казан шҽһҽренең 127 нче номерлы мҽктҽбеннҽн республиканың 25 

мҽктҽбенҽ1388 дҽреслек җибҽрелгҽн, 12 мҽктҽптҽн 470 дҽреслек алынган.   

Кайбер очракларда укытучының үз инициативасы белҽн бер 

программадан икенчесенҽ системасыз күчүе дҽ урын таба.  

Моңардан тыш, мҽктҽплҽрнең дҽреслеклҽргҽ ихтыяҗын 

формалаштырганда соңгы елларда 9 сыйныфны тҽмамлаган укучылар 

санының сизелерлек кимү тенденциясе дҽ исҽпкҽ алынмады. Нҽтиҗҽдҽ, 

гомуми белем бирү мҽктҽплҽрендҽ 10-11 сыйныфларда укыту ҿчен 

алынмаган дҽреслеклҽр күп санда тупланган. 

Муниципаль районнарда дҽреслеклҽргҽ гаризаи ихтыяҗ эксплуатация 

торышы яраклы хҽлдҽ, ҽмма 5 елдан артык куллануда булган дҽреслеклҽрнең 

куллану мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алмыйча формалаштырыла.  

Мҽсҽлҽн, 1-4 класслар ҿчен Технология буенча дҽреслеклҽргҽ ихтыяҗ 8 

543 данҽ булса, республика мҽктҽплҽренҽ гомуми бҽясе 3,5 млн сум булган 

алда күрсҽтелгҽн 16 557 данҽ дҽреслек җибҽрелгҽн. Республика мҽктҽплҽренҽ 

тапшырылган һҽм алда кулланнылмый торган дҽреслеклҽр алуга 

Министрлык нҽтиҗҽсез тоткан акчаларның гомуми суммасы тикшерелгҽн 

вакыт аралыгында 4,5 млн сум тҽшкил итте.  

Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасы 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгына чаралар күрү һҽм бозуларны бетерү ҿчен 

Күрсҽтмҽ җибҽрелде.   

«Җир асты транспорт корылмалары тҿзү буенча дирекция» дҽүлҽт 

казна учреждениесенҽ 2012-2013 елларда метрополитен төзүгә бүлеп 

бирелгҽн Татарстан Республикасы бюджет акчаларын максатчан һҽм 

нҽтиҗҽле куллануны тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча ачыкланган бозуларның 

күлҽме 411 759,2 мең сум тҽшкил итте, шуларның 321 680,9 мең сумы, ягъни 

78 %ы, милекне куллану белҽн бҽйле.  
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Тикшерү барышында гомуми күлҽме 322 996,7мең сум булган бозулар 

юкка чыгарылды.   

Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽти мҿнҽсҽбҽтлҽр 

министрлыгының 2013 елның 13 ноябрендҽ кул куелган 3428-р номерлы 

күрсҽтмҽсе буенча гомуми бҽясе 298755,6  мең сум булган оператив идарҽдҽн 

алынырга һҽм муниципаль милеккҽ тапшырылырга тиешле дҽүлҽт милке  

(метрополитен станциялҽре районында җир асты туктап тору урыннары) 

тикшерү моментына  Җир асты транспорт корылмалары тҿзү буенча 

дирекция балансында санала иде.  

Шул ук вакытта «Горки» станциясендҽ 

200 машинага исҽплҽнгҽн автомобиль кую 

урыны, милекче белҽн килешмичҽ, шҽхси 

эшмҽкҽр тарафыннан җиңел автомобильлҽр 

ҿчен түлҽүле парковка буларак кулланылган.  

88 762,5 мең сумлык бюджет 

акчаларын куллануның нҽтиҗҽлелеге һҽм 

файдалылыгы тҽэмин ителмҽгҽн: 2010 елдан 

башлап бюджет акчалары озак вакытка «Челтҽр компаниясе» ҖЧҖ нең 

дебитор бурычлылыгына тартылган. 

Дирекция 2010 елның октябрендҽ «Челтҽр компаниясе» ҖЧҖ белҽн 

«Яшьлек» һҽм «Тҿньяк вокзал» станциялҽрен электр белҽн тҽэмин итү ҿчен 

энергетика җайланмаларын технологик тоташтыру буенча хезмҽтлҽр 

күрсҽтүгҽ контрактлар тҿзегҽн. Эшлҽрне үтҽү вакыты – 2012 елның 25 

октябре. Түлҽү тулы күлҽмдҽ башкарылган. Тикшерү моментына (2014 

елның апреле) контрактлар  үтҽлмҽгҽн.   

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча милек Татарстан Республикасы 

Җир һҽм мҿлкҽти мҿнҽсҽбҽтлҽр министрлыгына тапшырылды, дебитор 

бурыч тулы күлҽмдҽ капланды.  

Ачыкланган бозулар буенча мҽгълүмат Россиянең Татарстан 

Республикасы буенча Тикшерү комитетына тапшырылды.  

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясенә бүлеп бирелгҽн чараларны куллануны, керем 
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администраторы функциялҽрен башкаруны тикшерү үткҽрелде. Ачыкланган 

бозуларның гомуми күлҽме 126 469,6 мең сум тҽшкил итҽ.  

Милектҽн нҽтиҗҽсез куллану очраклары ачыкланды. Мҽсҽлҽн, бҽясе 

721 мең сум торган күчмҽ юл лабороториясе 2012 елда – 45, 2013 елда 34 кҿн 

генҽ кулланышта булган. 

Инспекция шҽһҽр округлары һҽм муниципаль районнар бюджетларына 

тҿзелеш ҿлкҽсендҽге законнарны бозудан килеп чыккан зыянны каплау ҿчен 

акчалата җҽза (штраф) һҽм башка тҿрле түлҽүлҽрдҽн килгҽн акчалата 

керемнҽрнең администраторы булып тора. 

Инспекция тарафыннан административ җаваплылыкка тарту буенча 

2012 елда – 66 389,0 мең сумлык 2 430, 2013 елда – 63 713,5 мең сумлык 1 

998 карар чыгарылган.  

2012 елда чыгарылган карарлар буенча бюджетка – 54 227,8 мең сум, 

2013 елда 52 708,0 мең сум акча кире кайтарылган. Шуның белҽн бергҽ 

хисапта идарҽ ителҽ торган керемнҽрне исҽплҽү һҽм китерү буенча 

операциялҽр 2014 елдан гына чагылдырылган. 

Дҽүлҽт ихтыяҗы ҿчен заказ урнаштыруга бҽйле бозулар ачыкланды. 

Тиешле чаралар үткҽреп тормыйча гына 2012 елда – 6 697,0 мең сумлык 243, 

2013 елда 5 799,0 мең сумлык 207 килешү тҿзелгҽн. Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 73 маддҽсен бозып, дҽүлҽт контрактлары тҿзүдҽн башка 

тормышка ашырылган сатып алулар реестрында сатып алына торган 

товарлар атамасы, китерүчелҽрнең тору урыны, сатып алу вакыты турында 

мҽгълүмат юк. 

Тикшерү чарасы нҽтиҗҽлҽре буенча Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге 

инспекциясенҽ Татарстан Республикасы Хисап палатасының Күрсҽтмҽсе 

юлланды. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми күлҽме 124 335,5 мең сумлык 

идарҽ ителҽ торган керемнҽр хисапта чагылдырылды. Җибҽргҽн бозулар ҿчен 

Инспекциянең финанс-икътисад тикшерүе бүлеге башлыгы вазыйфасыннан 

азат ителде.  

 

Этил спирты, алкоголь продукциясен җитештерүне, аның 

әйләнеше һәм  сыйфатын тикшерү һәм кулланучылар хокукын яклауны 

тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт инспекциясендә 
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үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽсе буларак 9 162,5 мең сумлык бозулар 

ачыкланды.  

Инспекция эшчҽнлегендҽге тҿп бозу һҽм җитешсезлеклҽр дҽүлҽт 

милкен куллану белҽн бҽйле.  

Шулай, оператив идарҽ итү ҿчен Инспекция артыннан беркетелгҽн 

гомуми бҽясе 5 823,5 мең сумлык  кеше тормый торган 17 бина мҽҗбүри 

дҽүлҽт теркҽлүенҽ ия булмаган. Шул ук вакытта ҽлеге күчемсез милек 

бухгалтерлык исҽбе буенча тҿп чаралар рҽтендҽ саналган. 

2 032,2 мең сумлык бюджет чараларын нҽтиҗҽле куллану тҽэмин 

ителмҽгҽн, шул исҽптҽн чынлыкта күрсҽтелмҽгҽн коммуналь хезмҽтлҽр 

(җылылык, электр энергиясе, су белҽн тҽэмин 

итү) ҿчен 1 795,8 мең сум күлҽмендҽ түлҽү 

башкарылган. 

Шулай, шҽхси затныкы булган 664,2 кв. 

метрлы бинаны җылылык белҽн тҽэмин итү 

ҿчен, шулай ук 134,3 кв. метр мҽйданда 

урнашкан Кулланучылар базарына бҽйсез 

экспертиза һҽм мониторинг республика үзҽгенең коммуналь хезмҽтлҽре ҿчен 

түлҽүлҽр Инспекция тарафыннан түлҽнгҽн. Шул ук вакытта учреждениегҽ 

коммуналь хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен түлҽүгҽ чаралар бюджеттан бүлеп 

бирелгҽн.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 2014 ел ҿчен дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүгҽ 

дҽүлҽт бурычын башкаруны финанс яктан тҽэмин итүгҽ субсидиялҽр бүлеп 

бирү тҽртибе һҽм шартлары турындагы килешүгҽ ведомствога караган 

учреждениене тотуга чыгымнарны финанслауны кыскарту ҿлешендҽ 116,2 

мең сумлык үзгҽреш кертелде. 

Кеше тормый торган биналар буенча Инспекция тарафыннан чаралар 

күрелгҽн: техник планнар тҿзелгҽн, кадастр паспортлары, документлар 

дҽүлҽт теркҽлүе узар ҿчен Росреестрга юлланды. Моннан тыш, Ҽгерҗе, 

Мамадыш, Минзҽлҽ һҽм Нурлатта урнашкан биналарга карата Дҽүлҽт 

алкоголь инспекциясенең оператив идарҽ хокукын туктату турында карар 

кабул ителде. 
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Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын 

саклау буенча Идарәне тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми күлҽме 12 159,9 

мең сум күлҽмендҽ бозулар ачыкланды.  

2012-2013 еллар һҽм 2014 елның 4 ае вакыт аралыгында хайваннар 

дҿньясы объектларын саклау һҽм куллану ҿлкҽсендҽге дҽүлҽт күзҽтчелеген 

тормышка ашыру кысаларында административ җаваплылыкка тарту буенча 

797 карар чыгарылган һҽм зыянны каплау буенча 70 тҽн артык талҽп куелган.  

Шул ук вакытта Бюджет керемнҽре администраторы вҽкалҽтен 

тормышка ашыру тҽртибе эшлҽнмҽгҽн. 4 144,8 мең сумлык керемнҽр 

беренчел документлар буенча бюджет хисабында чагылыш тапмаган. Ҽлеге 

очраклар буенча Идарҽнең вазыйфаи затларын административ җаваплылыкка 

тарту буенча беркетмҽлҽр тҿзелгҽн.  

Дҽүлҽт милкен куллануда бозулар һҽм җитешсезлеклҽр ачыкланды.  

Шулай, Учреждение артыннан оператив идарҽ итү ҿчен беркетелгҽн 

4 440,2 мең сумлык торак булмаган биналар тиешле мҽҗбүри дҽүлҽт теркҽве 

хокукына ия түгел.  

Казан шҽһҽренең К.Тинчурин урамы, 29 йорт адресы буенча урнашкан 

3 мең кв.метрдан артык мҽйданлы җир кишҽрлегенҽ дҽ хокук билгелҽүче 

документлар рҽсмилҽштерелмҽгҽн. Идарҽгҽ Аксубай, Биектау, Зҽй, 

Чирмешҽн муниципаль районнарында түлҽүсез куллану ҿчен алынган 

биналар хисап буенча чагылдырылмаган. 

 

Банк операциялҽрен тикшерү бюджет классификациясе кодлары буенча 

икътисадый эчтҽлеккҽ туры килмҽүче гомуми күлҽме 219 мең сум булган  

акча тоту фактларын ачыклады. Бухгалтерлык хисабын бозу белҽн бҽйле  

(күчемсез милек объектлары һҽм товар-матди байлыкларны исҽпкҽ алуның 

булмавы) гомуми күлҽме 3 123,5 мең сум булган бозулар ачыкланды.  

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча Идарҽгҽ чараларны куллануның 

нҽтиҗҽлелеген арттыру һҽм ачыкланган бозуларны бетерүгҽ юнҽлтелгҽн  

чаралар күрү ҿчен Күрсҽтмҽ җибҽрелде.  

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты 

Х.Г.Миргалимов мҿрҽҗҽгате буенча Казан шҽһҽренең Академик Завойский 

урамындагы күпфатирлы торак йортлар тҿзелешен тҽмамлауга бүлеп 

бирелгҽн бюджет акчаларын куллануны тикшерү үткҽрелде.  
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Йортлар тҿзелешен тҽмамлауны 

финанслау «Татарстан Республикасы 

Президенты каршындагы Дҽүлҽт торак фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы акчалары 

хисабына тормышка ашырылды.  

Тикшерү барышында гомуми күлҽме 

1 131,7 мең сум булган башкарылган эшлҽрнең 

(электр монтаж эшлҽре – 546,2 мең сум, янҽшҽ 

территорияне яшеллҽндерү буенча эшлҽр – 257,8 мең сум, керү 

группаларында җылы пҽрдҽ урнаштыру эшлҽре – 127,5 мең сум) күлҽме 

арттырып күрсҽтү ачыкланды.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча подрядчы арттырып күрсҽтү күлҽмендҽ 

ҿстҽмҽ эшлҽр башкарды.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Дҽүлҽт торак фондына – күрсҽтмҽлҽр, 

Татарстан Республикасы Прокуратурасына – материаллар, Татарстан 

Республикасы Дҽүлҽт Советына, Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы 

депутаты Х.Г.Миргалимовка, алданган ҿлештҽшлҽрнең инициатив тҿркеме  

ҽгъзаларына мҽгълүмати хатлар җибҽрелде.   

Бала һәм яшүсмер спортчылар ҽзерлҽү ҿчен Татарстан Республикасы 

бюджет акчаларын, Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге бюджеты 

чараларын куллануны, финанс-хуҗалык эшчҽнлегенең аерым мҽсьҽлҽлҽрен 

тикшерү барышында гомуми күлҽме 18 320,2 

мең сумлык бозулар ачыкланды. Спорт 

учреждениелҽре мҽйданнарын коммерциячел 

структураларга арендага биргҽн чакта аренда 

түлҽвен вакытында кертмҽү һҽм бҽясен 

киметү фактлары һҽм башка тҿр бозулар 

табылды.  

Шулай, 2013 елның октябреннҽн бирле «Смена» балалар-яшүсмерлҽр ҿчен 

спорт мҽктҽбендҽ буфет оештыру ҿчен бина арендалаган «АйДи» ҖЧҖ 

тарафыннан 2013 елның ноябреннҽн бирле аренда ҿчен түлҽнмҽгҽн, шулай итеп 

бурыч 100 мең сумга җиткҽн. Моннан тыш, ҽлеге оешма тарафыннан чынлыкта 

арендаланган мҽйдан килешүдҽ күрсҽтелгҽннҽн ике мҽртҽбҽ күбрҽк булып 

чыккан.  
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«Драйв» автомҽктҽбе «Смена»  балалар-яшүсмерлҽр ҿчен спорт мҽктҽбе 

балансында булган «Форвард» спорткомплексындагы автомобильлҽр куеп тору 

мҽйданчыгыннан шулай ук бушлай кулланган. Автомобильлҽр куеп тору урынын 

автомҽктҽп кулланылышына тапшыру мҽсьҽлҽсе Казан шҽһҽре Җир һҽм мҿлкҽт 

мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты белҽн килештерелмҽгҽн, аренда килешүе юк. 

Казанның 4 балалар һҽм яшүсмерлҽр спорт мҽктҽбенең тренер-

укытучыларына яшь спортчыларга республика һҽм гомумроссия дҽрҽҗҽсендҽге 

ярышларга баруны оештыру ҿчен бүлеп бирелгҽн гомуми күлҽме 1 600 мең 

сумлык акча аванс хисабына беркетелгҽн «Чирмешҽн АТПсы» ААҖ 

реквизитлары белҽн йҿрү билетлары нигезендҽ исҽптҽн чыгарылган. Лҽкин 

автотранспорт предприятиесендҽ үткҽрелгҽн каршы тикшерү чынлыкта яшь 

спортчыларны йҿртү буенча хезмҽт күрсҽтелмҽгҽнлеге һҽм тикшерелҽ торган 

вакытта балалар һҽм яшүсмерлҽр спорт мҽктҽбеннҽн бернинди акча да 

килмҽгҽнлеген ачыклады. 

Тикшерү материаллары Татарстан Президентының Коррупциягҽ каршы 

сҽясҽт мҽсьҽлҽлҽре буенча Идарҽсенҽ җибҽрелде.  

 

Дҽүлҽт унитар предприятиелҽре, устав капиталында Татарстан 

Республикасының ҿлеше булган ачык акционер җҽмгыятьлҽренҽ карата 

кертелгҽн банкротлык процедуралары нәтиҗәлелегенә анализ 

нҽтиҗҽлҽре буенча 4 912,2 мең сум күлҽмдҽ бозулар ачыкланды.  

Икътисадый караштан дҽүлҽт оешмаларына карата бҽйге җитештерүе 

(банкротлыкның бер процедурасы) күп очракларда нҽтиҗҽле түгел.    

Кредиторларның бетерелгҽн талҽплҽренең чагыштырмача авырлыгы 

12,8% тҽшкил итте.  

Бҽйге  җитештерүе барышында оешмалар мҿлкҽте күп очракта бҽя 

кыйммҽтеннҽн түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ тормышка ашырыла. Мҽсҽлҽн, 

«Бавлыводоканал»  ААҖнең бҽйге массасына 120 000 мең сумлык мҿлкҽт 

кертелде. Бҽйге җитештерүе барышында ҽлеге мҿлкҽт һҽм дебитор 

бурычлылыгын тормышка ашырудан 5 000 мең сум күлҽмендҽ акча алынды.  

Бҽйсез бҽялҽүче хисабы буенча «Торак хуҗалыкның Лениногорск  

җитештерү тресты» ДУП мҿлкҽтенең базар бҽясе 24 000 мең сум тҽшкил 

итте. Бҽйге  җитештерүе нҽтиҗҽсендҽ мҿлкҽтне сатудан бурычлының исҽп-

хисап ясау счетына 6 000 мең сум акча керде.   
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Тикшерү чарасы нҽтиҗҽлҽре буенча һҽм Хисап палатасы тҽкъдимнҽрен 

исҽпкҽ алып Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты «Дҽүлҽт унитар 

предприятиелҽре һҽм устав капиталында Татарстан Республикасының ҿлеше 

50 проценттан артык булган ачык акционерлык җҽмгыятьлҽре 

җитҽкчелҽренең  хезмҽт хакы һҽм премиялҽре күлҽме буенча нигезлҽмҽлҽрне 

раслау турында» карары проектын ҽзерлҽде. Җир һҽм мҿлкҽти мҿнҽсҽбҽтлҽр 

министрлыгы акционерлык җҽмгыятьлҽрнең  ревизия комиссиялҽре эше 

буенча методик тҽкъдимнҽр эшлҽде.  

 

2011-2013 елларга Татарстан 

Республикасы Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы министрлыгына газ-мотор 

ягулыгында эшлҽүче автобуслар, трамвай, 

троллейбуслар һҽм транспорт чаралары ҿчен 

җиһазлар сатып алуга, сатып алуны 

субсидиялҽүгҽ бүлеп бирелгҽн Татарстан 

Республикасы бюджеты акчаларын куллануны тикшерү  гомуми күлҽме 

137 728,0 мең сум булган бозуларны ачыкланды. «КАМАЗ» лизинг 

компаниясе» ААҖ тарафыннан лизинг ала торган «Закамье» йҿк ташучылар 

ассоциациясе» коммерциячел булмаган предприятиесе»ннҽн тартып алынган 

«НефАЗ» маркалы 4 автобус кулланылмаганлыгы ачыкланды. Автомобиль 

күчмҽ составын сатып алуга субсидиялҽр күлҽме 14 640 мең сум тҽшкил 

итте.   

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча «Закамье» йҿк ташучылар ассоциациясе» 

коммерциячел булмаган предприятиесеннҽн тартып алынган автобуслар Яр 

Чаллы шҽһҽре халкына транспорт хезмҽте күрсҽтү ҿчен башка йҿк 

ташучыларга бирелде. 

Моннан тыш, субсидия алучылар тарафыннан автобуслар муниципаль 

районнарның башкарма комитетлары белҽн килешү тҿземичҽ һҽм 

килештермичҽ торып чит оешмаларга бирелгҽн, шул исҽптҽн: Яр Чаллы 

шҽһҽрендҽ – «НефАЗ» маркалы 94 автобус, Бҿгелмҽ муниципаль районында 

– «Волгабас» маркалы 13 һҽм «НефАЗ» маркалы 1 автобус. Тикшерү 

барышында башкарма комитетлар тарафыннан субсидиялҽрне бүлү 

турындагы карарга тҿзҽтмҽлҽр кертелгҽн.  
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Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча мҽгълүмат Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетына җибҽрелде.  

 

Татарстан Республикасының шҽһҽр һҽм районнарында тору урыны 

буенча физик тәрбия һәм спорт белән шөгыльләнү өчен универсаль 

спорт мәйданчыклары төзүне тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми күлҽме 

45 213,3 мең сумлык бозулар ачыкланды.  

Башкарылган эшлҽр бҽясен гомуми күлҽме 791,1 мең сумга арттыру 

очраклары билгелҽнгҽн. Мҽсҽлҽн, Азнакай шҽһҽрендҽ (бҽяне арттыру 164,6 

мең сум тҽшкил иткҽн), Чистай шҽһҽрендҽ (94,1 мең сум), Бҿгелмҽ 

шҽһҽрендҽ (72,4 мең сум) футбол кыры нигезенең табигый вак таштан 

торырга тиешле ҿске һҽм (яки) аскы катламы салынмаган.  

Биектау тимер юл станциясе бистҽсендҽ җирлек ясау буенча эшлҽр 

башкарылмаган, урам тренажерлары ҿчен ком-гравий катнашмасыннан 

катлам түшҽлмҽгҽн. Ҽ хезмҽт бҽясе нҽтиҗҽдҽ 59,9 мең сумга арттырып 

күрсҽтелгҽн.  

Спорт мҽйданчыклары тҿзү ҿчен дҽүлҽт контрактлары буенча 

үзлҽштерелмҽгҽн чаралар калдыгы тикшерү үткҽргҽн вакытта 21 600 мең сум 

тҽшкил итте.  

Тикшерү барышында ҽлеге фактлар буенча эш күлҽмен арттырып 

язуны бетерүгҽ актлар тҿзелде. Татарстан Республикасы Баш инвестиция- 

тҿзелеш идарҽсе тарафыннан  подрядчы оешмалар тарафыннан ачыкланган 

кимчелеклҽрне бетерү буенча эш оештырылды.  

Һҽркемнең кҿче җитҽрлек һҽм бушлай мҽктҽпкҽчҽ белем алу хокукын 

тормышка ашыруга, шул исҽптҽн баланы карау һҽм күзҽтү ҿчен ата-ана 

түлҽвенең бер ҿлешенҽ компенсациялҽүгҽ булеп бирелгҽн бюджет чараларын 

куллануны тикшерү барышында 77 991,2  мең сумлык бозулар ачыкланды. 

Тикшерү барышында 63 463,8 мең сум,  ягъни 81%  ачыкланган бозуларны 

бетерү буенча чаралар күрелде.  

Мҽктҽпкҽчҽ балалар учреждениелҽренҽ түбҽн сыйфатлы һҽм куллану 

вакыты чыккан продуктлар китерү фактлары ачыкланды.   

Аукцион нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм 

фҽн министрлыгы мҽктҽпкҽчҽ балалар учреждениелҽре ҿчен 2012 елның май 

аенда «Мҽгарифтҽ мҽгълүмати чишелешлҽр»ҖЧҖ тҽн бер берҽмлеге 24 150 
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сум торган 370 «HITACHI» проекторы  алган. Ҽ 2012 елның октябрендҽ 

министрлык шундый ук проекторны шул ук товар китерүчедҽн һҽр берҽмлеге 

34 825 сумга сатып алган.  

Казан шҽһҽренең Совет районы, Югары Ослан һҽм Түбҽн Кама 

муниципаль районнар мҽктҽпкҽчҽ балалар учреждениелҽрендҽ янгын 

сигнализациясе системалары һҽм видеокүзҽтүлҽр учреждениелҽрнең 

балансына куелмаган, тҿп чаралар һҽм азкыйммҽтле милекнең бухгалтер 

исҽбен алып баруда башка бозулар да ачыкланды.  

Бухгалтер исҽбен алып баруда тупас бозу фактлары буенча Яр Чаллы 

шҽһҽре муниципаль берҽмлеге мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽренең 12 вазыйфаи 

затына карата административ хокук бозу турында беркетмҽлҽр тҿзелде. 

2014 елда Алексеевск, Аксубай, Әтнә, Баулы, Югары Ослан, 

Чүпрәле, Алабуга, Мамадыш, Тәтеш, Тукай һәм Ютазы муниципаль 

районнарында комплекслы тикшерү чаралары үткҽрелде.  

Муниципаль районнарда үткҽрелгҽн тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре 

буенча гомуми күлҽме  667 826,9 мең сум булган бозулар ачыкланды: 

- муниципаль милек һҽм җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итү һҽм 

куллану вакытында бозулар– 278 511,7 мең сум; 

- исҽп-хисап, хисаплылык мҽсьҽлҽлҽрен җайлаучы «Бухгалтер исҽбе 

турында» Федераль законын, башка норматив хокукый актларны бозулар  – 

171 073,0 мең сум,  шул исҽптҽн бюджет хисаплылыгын бозу, бухгалтер 

исҽбе счетларында һҽм бухгалтер исҽбе регистрларында хуҗалык 

операциялҽре булмау;  

- бюджет классификациясен куллану тҽртибен бозулар – 70 825,6 мең 

сум; 

- бюджет чараларын нҽтиҗҽсез файдалану – 43 239,6 мең сум; 

- муниципаль ихтыяҗлар ҿчен товарлар кую, эш, хезмҽт күрсҽтүгҽ 

заказлар үтҽү белҽн бҽйле бозулар – 28 520,5 мең сум; 

-  башкарылган тҿзелеш-ремонт эшлҽре күлҽме – 14 241,0 мең сум; 

- бюджет чараларын нҽтиҗҽсез куллану – 423,3мең сум; 

- башка бозулар (белем бирү учреждениелҽренең энергетика 

ресурсларын түлҽүгҽ бюджет чараларын нормативлардан артык  тотуы, 

бюджетны югалту. Килҽсе финанс елы чыгымнарын түлҽү, бюджет 

законлылыгын башка тҿр бозулар ) – 60 992,2 мең сум. 
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Җир һҽм мҿлкҽт бҽйлҽнешлҽре ҿлкҽсендҽ ачыкланган бозулар башлыча 

аренда килешүлҽре буенча акчаларның кереп бетмҽве, тормышка ашырылган 

объектлар ҿчен түлҽүлҽр буенча вакыты чыккан бурычлар булуы, милекне 

нҽтиҗҽсез файдалану белҽн бҽйле.   

Чүпрҽле муниципаль районында үткҽрелгҽн тикшерүлҽр «Лидер» җир 

корпорациясе» ҖЧҖнең (Апас муниципаль районы) кадастр бҽясе 75 322,2 

мең сум булган авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 2 700 га мҽйдандагы  җир 

кишҽрлеклҽрен   8 058,1 мең сумга яки кадастр бҽясенннҽн 9 тапкыр арзанрак 

сатуы ачыклады.  

Алабуга муниципаль районында җирле бюджетка җир ҿчен аренда 

түлҽве буенча 3 007,9 мең сум күлҽмендҽ акча кереп җитмҽве ачыкланды. 

Җир ҿчен аренда түлҽвен алу белҽн бҽйле эшлҽр үткҽрмҽү һҽм  дҽгъваның  

вакыты чыгу сҽбҽпле, җирле бюджетка 1 225 мең сум күлҽмендҽ югалту 

булды.  

Сатыла торган күчемсез милекне бҽялҽү алар урнашкан җир 

кишҽрлеклҽре бҽясен исҽпкҽ алмыйча үткҽрелгҽн, бу фактта  1 012,3 мең 

сумлык 18 җир кишҽрлегенең ҿченче затлар файдасына бушлай күчүенҽ 

китергҽн.   

Шулай ук җир участокларын максатсыз файдалану да ачыкланган. 

Тикшерү материаллары Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽти 

мҿнҽсҽбҽтлҽр министрлыгына һҽм Татарстан Республикасы Экология һҽм 

табигать ресурслары министрлыгына җибҽрелгҽн.  

Алабуга муниципаль районы Җир-мҿлкҽт палатасының бүлек башлыгы 

һҽм аның урынбасары административ җаваплылыкка тартылган.  

Авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җир кишҽрлеген автомобильлҽрне 

ягулык белҽн тҽэмин итү станциясе урнаштыру ҿчен максатсыз файдалану 

факты буенча «Полѐт» ҖЧҖ директорын Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм 

картография федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсе 

штраф формасында административ җаваплылыкка тартты. Казан шҽһҽренең 

Идел буе районы суды тарафыннан «Полѐт» ҖЧҖ кҽ административ штраф 

салынды. Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ күчерү 

турындагы документлар килештерү ҿчен Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетына җибҽрелде.  
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Ютазы муниципаль районында җир кишҽрлеклҽре ҿчен 396,7  мең сум 

күлҽмендҽге аренда түлҽве буенча бурычларны алу юнҽлешендҽ Җир һҽм 

мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан 3 елдан артык вакыт буена 

чаралар күрелмҽгҽн.  

Хокук билгели торган документлар булмау сҽбҽпле, муниципаль район 

балансында саналучы 2 788,1 мең сумлык вакуум-себерү машинасы «Урыссу 

тҿзеклҽндерү һҽм яшеллҽндерү буенча предприятиесе» МУПында 

файдаланылган.  

Аксубай районы Җир һҽм мҿлкҽт мҽнҽсҽбҽтлҽре палатасы муниципаль 

милек реестрына «Аксубай торак-коммуналь хуҗалыгының күптармаклы 

җитештерү предприятиесе» ААҖ  устав капиталының 25%ын тҽшкил иткҽн 

гомуми күлҽме 8 465,5 мең сумлык гади исемле акциялҽрен кертмҽгҽн. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча акциялҽр пакеты муниципаль мҿлкҽт реестрына 

кертелгҽн, тҿп чаралар бухгалтер исҽбендҽ исҽпкҽ алынган.  

Баулы муниципаль районында калган бҽясе 1 091мең сум булган 

муниципаль милек объектларының (чаңгы базасы, уку-җитештерү 

комбинаты) озак вакыт буена файдаланылмаганлыгы ачыкланды. Тикшерү 

чарасы нҽтиҗҽлҽре буенча Баулы муниципаль районы башлыгы адресына 

ачыкланган бозуларны бетерү буенча чаралар күрү ҿчен Күрсҽтмҽ 

җибҽрелде.  

«Ютазы районы ҮРХ» ССДБУда тиешле квалификацияле белгечлҽр 

булмау сҽбҽпле, 2012 елның августыннан бирле 420 мең сумлык 

лапароскопик диагностика  комплексы эксплуатациялҽнмҽгҽн.   

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча сҽламҽтлек саклау учреждениесе 

администрациясе диагностика комплексында эшлҽү ҿчен белгеч укытуны 

оештырган.  

Тикшерү нҽтиҽлҽре буенча Ҽтнҽ, 

Алабуга, Чүпрҽле, Тҽтеш һҽм Тукай 

муниципаль районнары территориясендҽ 

урнашкан киң таралган файдалы казылмалар 

чыгару буенча санкциясез карьерлар тҿзү 

фактлары ачыкланган.  Мҽсҽлҽн, Чүпрҽле 

муниципаль районында авыл хуҗалыгы 
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билгелҽнешендҽ булган җирлҽрдҽ составында циалит булган токымнар һҽм 

ком чыгару буенча 3 санкциялҽнмҽгҽн карьер эшлҽп килгҽн.  

Тҽтеш муниципаль районында «ФОН» ЯАҖ авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽ  булган җир кишҽрлегендҽ балчык чыгару буенча карьер 

эшлҽтеп җибҽргҽн.  

Тикшерү материаллары Татарстан 

Республикасының Экология һҽм табигый 

ресурслар министрлыгына җибҽрелде.  

Алабуга районында Кама елгасы 

тугаенда авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җир кишҽрлегендҽ гомуми таралган  

файдалы казылмаларны законсыз табу 

факты буенча Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 

Татарстан Республикасы буенча идарҽсе «Дин-Трейд» ҖЧҖ предприятиесен 

административ җаваплылыкка тартты.  

Тҽтеш муниципаль районы прокуратурасы «Фон» ЯАҖ генераль 

директорына карата административ хокук бозу турында эш ачты. «Карьер» 

ҖЧҖ законсыз эшкҽртү факты буенча 15 мең сум күлҽмендҽ штраф 

рҽвешендҽ административ җаваплылыкка тартылды.  

Тҿзелеш һҽм капиталь ремонтка бүленеп 

бирелгҽн бюджет чараларын куллануны тикшерү 

барышында шактый бозулар ачыкланды.  Тикшерү 

Алексеевск районында «Билҽр дҽүлҽт тарихи-

археологик музей-тыюлыгы» территориясендҽ 

эшлҽр башкарганда гомуми күлҽме 2 185,1 мең сум 

булган бҽяне арттырып язу фактларын тапты.  

Проект-смета документациясендҽ каралмаган 

эшлҽргҽ акча түлҽнгҽн, контракт шартларын бозып,  материалларны китерү 

һҽм бҽялҽрне компенсациялҽүгҽ акча күчерелгҽн.  

Тҽтеш муниципаль районында су белҽн тҽэмин итү урам челтҽрлҽрен 

тҿзегҽндҽ, биотермик чокырларны ремонтлаганда һҽм Жуково авылында 

күпфункцияле үзҽк тҿзелешендҽ  эшлҽр бҽясен арттыру 2 368,9 мең сум 

тҽшкил иткҽн.   
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Ҿрем торак пунктында су белҽн тҽэмин итү 

урам челтҽрлҽрен тҿзү бҽясе 790 мең сумга 

арттырылган.  

Тҽтеш районында биотермик чокырларга 

капиталь ремонт буенча эшлҽр бҽясе 584,3 мең 

сумга арттырып күрсҽтелгҽн.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча кисҽтүлҽр 

бетерелгҽн, ҿстҽмҽ эшлҽр күлҽме башкарылган. 

Чүпрҽле муниципаль районында тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре буенча күпергҽ капиталь ремонт буенча башкарылмаган эшлҽргҽ 

429 мең сум күлҽмендҽ түлҽү факты ачыкланган; Югары Ослан муниципаль 

районында мҽгариф һҽм мҽдҽният учреждениелҽрен тҿзү һҽм капиталь 

ремонт үткҽрү 6 объекты буенча арттыру  890 мең сум тҽшкил иткҽн; Ютазы 

муниципаль районында күпфатирлы торак йортларга капиталь ремонт 

объектлары буенча чынлыкта башкарылмаган күлҽмдҽге эшлҽргҽ түлҽү 429 

мең сум булган; Тукай муниципаль районында биотермик чокырлар, су белҽн 

тҽэмин итү системалары һҽм территорияне тҿзеклҽндерү тҿзелеше һҽм 

ремонтының 17 объекты буенча башкарылган эшлҽрнең бҽясен арттыру 

3 452,7 мең сум тҽшкил иткҽн; Алабуга муниципаль районында башкарылган 

эшлҽр күлҽме 284,5 мең сумга арттырылган.  

Тикшерү барышында кабул ителгҽн 

эшлҽргҽ тҿзҽтмҽлҽр кертелгҽн, подрядчылар 

ҿстҽмҽ эш күлҽме башкарганнар. Ҽллҽ ничҽ кат 

күпфатирлы ҿйлҽргҽ капиталь ремонт белҽн 

бҽйле бюджет чараларын нҽтиҗҽсез файдалану 

фактлары ачыкланды. Аерым алганда, элек 

ремонтланган үзҽклҽштерелгҽн җылыту 

системасы сүтеп алынып, аның урынына торак биналарын шҽхси җылыту 

ҿчен җиһаз урнаштырылган.   

Мамадыш муниципаль районында шундый чыгымнар 2 700 мең сум, 

Тҽтеш муниципаль районында 800 мең сум тҽшкил итте.  
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Баулы муниципаль  районында бюджет 

чаралары  5 114,1  мең сум күлҽмендҽ 

нҽтиҗҽсез файдаланылган.  

Шулай итеп, 2011 елда Күпфункцияле 

үзҽкне урнаштыру ҿчен бина ремонтланган. 

Чыгымнар күлҽме  4 575,7 мең сум тҽшкил 

иткҽн. Бина ремонт уздырган вакыттан бирле эксплуатациялҽнми.   

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хаҗҽтлҽр ҿчен товарлар сатып алу, эш, хезмҽт 

күрсҽтү ҿлкҽсендҽ бозулар башлыча товарларның бҽясе һҽм ассортименты, 

сыйфаты, китерү вакытларын саклау ҿлешендҽ тҿзелгҽн контрактларның 

шартлары үзгҽрү белҽн бҽйле.  

Ҽтнҽ, Чүпрҽле,  Ютазы муниципаль районнарында тикшерү чараларын 

үткҽргҽндҽ товар номенклатурасына туры килми торган туклану 

продуктлары (табигый соклар урынына нектар, суытылган кош ите урынына 

туңдырылганын китерү һҽм башкалар) китерү фактлары ачыкланган.  

Ютазы муниципаль районының 9 мҽктҽпкҽчҽ балалар учреждениесендҽ  

куллану вакыты чыккан чебеш ите китерү фактлары ачыкланган.  

Ҽлеге фактлар буенча Россия кулланучылар күзҽтчелегенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсе Ютазы муниципаль районының мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирү учреждениелҽре вазыйфаи затларына карата административ 

хокук бозу турында 10 беркетмҽ тҿзеде, штраф салу турында карарлар 

чыгарылды. 

Ҽтнҽ һҽм Баулы муниципаль районнарында үткҽрелгҽн тикшерү 

чаралары гомуми күлҽме 423,3 мең сум булган  бюджет акчаларын максатсыз 

куллану фактларын ачыклады.  

Шулай итеп, «Баулы шҽһҽренең тҿзеклҽндерү һҽм яшеллҽндерү буенча 

идарҽсе» муниципаль казна предприятиесе Баулы шҽһҽре муниципаль 

берҽмлеге бюджетыннан шҽһҽрне тоту, ремонтлау һҽм хезмҽт күрсҽтү буенча 

чыгымнарны каплауга бүлеп бирелгҽн субсидиялҽр хисабына 391,9 мең сум 

күлҽмендҽ «Шевроле Круз» автомашинасы бҽясен түлҽгҽн. Тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре буенча җирле бюджеттан финанслау кыскартылган.  

 

Тулаем алганда, 2014 елда Хисап палатасы уздырган тикшерү чаралары 

нҽтиҗҽлҽре буенча 2 349 977,6 мең сум күлҽмендҽ бозулар ачыкланды, 
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шуларның  1 518 467,0 мең сумы Татарстан Республикасы бюджет чаралары 

буенча,  821 715,2  мең сумы – муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларыннан.  

Комплекслы һҽм тематик тикшерүлҽр уздырганда түбҽндҽгелҽр 

ачыкланды: 

– дҽүлҽти (муниципаль) милекне кулланганда һҽм аның белҽн идарҽ 

иткҽндҽ – 1 123 421,0 мең сум; 

– исҽп һҽм хисаплылык мҽсьҽлҽлҽрен кҿйлҽүче «Бухгалтерлык исҽбе 

турында» Федераль законын, башка тҿр норматив хокук актларын бозулар  – 

445 209,8 мең сум, шул исҽптҽн бюджет хисаплылыгын бозып күрсҽтү, 

бухгалтерлык исҽбе счетларында һҽм бухгалтер исҽбе регистрларында 

хуҗалык операциялҽре булмау; 

– бюджет чараларын нҽтиҗҽсез файдалану– 219 168,0 мең сум; 

– дҽүлҽт һҽм муниципаль хаҗҽтлҽр ҿчен товарлар китерү, эшлҽр 

башкару, хезмҽт күрсҽтүгҽ заказлар урнаштыру турында законнарны бозулар 

– 52 815,6 мең сум; 

– бюджет чараларын максатсыз файдалану – 423,3 мең сум; 

– башка тҿр бозулар (товар китерүчелҽргҽ ихтыяҗдан артык булган 

хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен чаралар күчерү, башкарылган тҿзелеш-ремонт 

эшлҽренең күлҽмен арттырып күрсҽтү, килҽсе финанс елы чыгымнарын 

түлҽү, башка бюджет законлылыгын бозулар) – 508 939,9мең сум. 
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2014 елда үткәрелгән тикшерү чаралары барышында  

Татарстан Республикасы Хисап палатасы ачыклаган финанс бозулары 

төзелеше (мең сумнарда) 

 

 
Тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча 2 150 982,7 мең сум акча барлык дҽрҽҗҽ 

бюджетларга кире торгызылды һҽм ачыкланган бозулар буенча чаралар 

күрелде, шулардан: 

- Татарстан Республикасының консолидациялҽнгҽн бюджетына 

135 894,0 мең сум күлҽмендҽ, шул исҽптҽн максатсыз чыгымнар кире 

торгызылды; 

- бюджет чараларын кулланганда, республика (муниципаль) милек 

белҽн файдаланганда ачыкланган кимчелеклҽрне һҽм башка финанс 

бозуларын бетерү буенча 2 015 088,7 мең сум күлҽмендҽ чаралар күрелде. 
 

Хисап палатасы үткҽргҽн тикшерү нҽтиҗҽсендҽ ачыкланган бозулар 

буенча чаралар күрү ҿчен 36 күрсҽтмҽ һҽм 84 мҽгълүмати хат җибҽрелде.  

423,3  

мең сумнарда 

(0,02%) 

 219 168 

мең сумнарда 

(9,33%)    

 52 815,6 

мең сумнарда 

(2,25%)    

1 123 421 мең 

сумнарда  

(47,81%)   

 445 209,8  

мең сумнарда 

(18,95%)    

 508 939,9  

мең сумнарда   

(21,66%)  

бюджет чараларын максаттан тыш куллану (0,02%) 

бюджет чараларын нҽтиҗҽсез куллану (9,33%) 

дҽүлҽти (муниципаль) хаҗҽтлҽр ҿчен заказ урнаштыру турында законнарны бозу   (2,25%)                                                                   

нарушения в сфере государственных (муниципальных) земельных и имущественных отношений (47,81%) 

"Бухгалтерлык исҽбе турында" федераль законын бозу  (18,95%) 

башка тҿр бозулар (21,66%)  
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Барлык тикшерү чаралары материаллары Татарстан Республикасы 

прокуратурасына җибҽрелде.  

Шҽһҽр һҽм район прокурорлары тарафыннан башкарма хакимият 

органнары, оешма һҽм учреждениелҽр җитҽкчелҽре адресына 52 күрсҽтмҽ 

җибҽрелде. 

Хисап палатасы һҽм прокуратура органнары күрсҽтмҽлҽре буенча 180 

вазыйфаи зат дисциплинар җаваплылыкка тартылган, шул исҽптҽн 4 се 

вазыйфаларыннан азат ителгҽн.   

Монополиягҽ каршы кҿрҽш федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсе 3 вазыйфаи затны гомуми күлҽме 60 мең сум 

булган штраф формасында административ җаваплылыкка тартты.  

Ачыкланган бозу фактлары буенча Хисап палатасы хезмҽткҽрлҽре 

тарафыннан тикшерелгҽн учреждениелҽр җитҽкчелҽре һҽм баш бухгалтерларына 

карата административ хокук бозу турында 38 беркетмҽ тҿзелгҽн.  

Яр Чаллы шҽһҽре, Алексеевск, Баулы, Ютазы муниципаль районнары, 

Казан шҽһҽренең Вахитов, Мҽскҽү, Яңа Савин районнары мировой 

судьялары беркетмҽлҽрне карау нҽтиҗҽлҽре буенча 23 вазыйфаи затны 

гомуми күлҽме 52 мең сум булган штраф формасында административ 

җаваплылыкка тартты.  

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек 

министрлыгының Терлекчелектҽ нҽсел эше Баш дҽүлҽт идарҽсендҽ 

уздырылган тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча,  дҽүлҽткҽ 85 млн. сумнан артык 

зыян салып, ялган документлар бирү юлы белҽн җир кишҽрлеге һҽм андагы 

корылмаларны законсыз теркҽү факты буенча җинаять эше кузгатылды.  

Тҽрбиялҽнүчелҽрнең ярышларда катнашуын түлҽү ҿчен бүлеп бирелгҽн 

1 600 мең сумны үзлҽштерү факты буенча Казанның 4 Балалар һҽм 

яшүсмерлҽр ҿчен спорт мҽктҽбенең тренер-укытучыларына карата да 

җинаять эше кузгатылды.   

2014 елда үткҽрелгҽн тикшерү-ревизия һҽм экспертиза-аналитика 

чаралары  буенча йомгаклау документлары Хисап палатасының мҽгълүмати 

бюллетеньнҽренең 37-40 нчы саннарында басылды, шулай ук Хисап 

палатасының интернет-сайтында http://www.sprt.ru урнаштырылды.  

 

http://www.sprt.ru/
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Россия Федерациясе Хисап палатасы,  

Россия Федерациясе субъектларының тикшерү-хисап 

органнары белән үзара хезмәттәшлек итү  
 

Хисап чорында Россия Федерациясе Хисап палатасы, 

регионнардагы тикшерү-хисап органнары, Россиянең Муниципаль 

тикшерү-хисап органнары берләшмәсе белҽн үзара хезмҽттҽшлекне  

үстерү ныгыту буенча буенча эш алып барылды. 

2014 елда региональ тикшерү-хисап органнары берлҽшмҽсендҽ 

оештыру үзгҽрешлҽре булды: Ассоциация бетерелде, Россия Федерациясе 

Хисап палатасы каршында Тикшерү-хисап органнары берлҽшмҽсе тҿзелде. 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы Рҽисе Берлҽшмҽ Президиумы 

ҽгъзасы, Идел буе федераль округында Берлҽшмҽнең Бүлек җитҽкчесе итеп 

сайланды, Татарстан Республикасы Хисап палатасы аудиторы Берлҽшмҽнең 

методология мҽсьҽлҽлҽре буенча комиссия Рҽисе урынбасары булып тора.  

Россия Федерациясе Хисап палатасы каршында Тикшерү-хисап 

органнары Берлҽшмҽсе эшчҽнлеге кысаларында Татарстан Республикасы 

Хисап палатасы: «Бюджет (җирле бюджет) турында законнар үтҽлү барышын 

агымдагы тикшерүне тормышка ашыру» һҽм «Финанс аудиты нҽтиҗҽлҽрен 

үткҽрү һҽм ҽзерлҽү» стандартларын ҽзерлҽде.  

2014 елда Хисап палатасында  Россия Федерациясе Хисап палатасы 

вҽкиллҽре, Чувашстан Республикасы Тикшерү-хисап палатасы делегациясе, 

Рязань ҿлкҽсе Тикшерү-хисап палатасы, Красноярск крае Хисап палатасы, 

Таймыр Долгано-Ненец муниципаль районы Тикшерү-хисап палатасы 

вҽкиллҽре, Сыктывкар шҽһҽре Тикшерү-хисап палатасы белҽн эшче 

очрашулар уздырылды.  

19 сентябрьдҽ Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында Идел буе 

федераль округына керҽ торган Россия Федерациясе субъектларының 

тикшерү-хисап органнары җитҽкчелҽренең «Россия Федерациясенең 

законнары үзгҽрү шартларында тышкы финанс тикшерүен үстерү 

перспективалары һҽм тормышка ашыру практикасы. Тикшерү һҽм аудитның 

яңа вҽкалҽтлҽре һҽм юнҽлешлҽре» темасына киңҽшмҽсе булды.  
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Киңҽшмҽ эшендҽ Татарстан 

Республикасы Дҽүлҽт Советы Рҽисе 

Ф.Х. Мҿхҽммҽтшин, Россия 

Федерациясе Хисап палатасы 

каршындагы Тикшерү-хисап 

органнары Берлҽшмҽсе Президиумы 

ҽгъзалары, Идел буе федераль 

округына керүче субъектларның 

тикшерү-хисап органнары вҽкиллҽре, 

Мҽскҽү шҽһҽре Тикшерү-хисап палатасы Рҽисе, Кырым Республикасы Хисап 

палатасы Рҽисе, Чилҽбе ҿлкҽсе Тикшерү-хисап палатасы Рҽисе катнашты.  

Киңҽшмҽ барышында тикшерү-хисап органнары эшчҽнлеген 

методологик яктан тҽэмин итү, бюджет чараларын куллануның 

нҽтиҗҽлелегенҽ аудит үткҽрү, дҽүлҽт һҽм муниципаль сатып алулар 

ҿлкҽсендҽ аудит, дҽүлҽт программалары проектларына экспертиза, финанс 

бозуларын кисҽтү һҽм бюджет системасының югалтуларын булдырмый калу 

мҽсьҽлҽлҽре каралды.  

Киңҽшмҽдҽ катнашучылар бюджет законнары үзгҽрү шартларында 

тышкы һҽм эчке финанс тикшерүе органнары эшчҽнлеген хокук, методик һҽм 

мҽгълүмати яктан тҽэмин итүне камиллҽштерүнең мҿһимлеген билгелҽп 

үттелҽр. Россия Федерациясе Бюджет кодексында, аерым законнар чыгара 

торган актларда үзгҽрешлҽрне һҽм 44-ФЗ номерлы  «Дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хаҗҽтлҽрне тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, эш, хезмҽт күрсҽтү 

ҿлкҽсендҽ контракт системасы» федераль законын кабул итүне исҽпкҽ алып, 

«Россия Федерациясе субъектлары һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең 

тикшерү-хисап органнарын оештыруның һҽм эшчҽнлегеның тҿп 

принциплары турында» 6-ФЗ номерлы федераль законга тиешле үзгҽрешлҽр 

кертү кирҽклеге турында Россия Федерациясе Хисап палатасы каршындагы 

Тикшерү-хисап органнары Берлҽшмҽсенең Хокук комиссиясенҽ мҿрҽҗҽгать 

итҽргҽ карар чыгарылды.  

Татарстан Республикасы Хисап палатасы,  ЕВРОРАИ ҽгъзасы буларак, 

ҽлеге оешма үткҽрҽ торган чараларда катнаша. Апрель аенда Санта-Крус-де-

Тенерифтеда (Испания) «Хакимиятнең муниципаль органнарында еллык 

финанс хисапларына аудит» темасына  ЕВРОРАИның халыкара симпозиумы 
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булды.  Татарстан Хисап палатасын Рҽис урынбасары һҽм тикшерү-хисап 

органнары советының секретаре тҽкъдим итте.  

2014 елда Хисап палатасы вҽкиллҽре докладлар белҽн чыгыш 

ясадылар. Идел буе һҽм Себер федераль округларында Хисап палатасының 

Фҽнни-тикшеренү институты филиаллары, Татарстан Республикасы 

Президенты Аппараты Казан (Идел буе) федераль университеты базасында 

оештырган квалификация күтҽрү программалары кысаларында семинарлар 

үткҽрде, шулай ук Чилҽбе, Пермь, Эстҽрлетамак шҽһҽрлҽрендҽ 

киңҽшмҽлҽрдҽ катнаштылар.   

Хисап елында аудитор, икътисад фҽннҽре кандидаты Вҽлиев А.Р. 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы Рҽисе редакциясендҽ «Бюджет 

чыгымнарының нҽтиҗҽлелеген тикшерү: теория һҽм практика мҽсьҽлҽлҽре» 

исемле монография бастырып чыгарды, ул Россия Федерациясе Хисап 

палатасына, Россия Федерациясе субъектларының тикшерү-хисап 

органнарына, республиканың муниципаль тикшерү-хисап палаталарына 

җибҽрелде. Монография зур резонанс тапты, Россия регионнарындагы 

хезмҽттҽшлҽреннҽн уңай фикерлҽр алынды. Тҽкъдим ителгҽн методик якын 

килүлҽр дҽүлҽти (ммуниципаль) чараларны куллануның нҽтиҗҽлелегенҽ 

аудит үткҽргҽндҽ актив кулланыла. 

 

 

Муниципаль берәмлекләрнең тикшерү-хисап органнары 

белән үзара хезмәттәшлек итү  

 

Хисап елында Хисап палатасы муниципаль финанс тикшерүенең 

нҽтиҗҽлелеген үстерү, республиканың тикшерү-хисап органнарының үзара 

хезмҽттҽшлеген тҽэмин итүгҽ юнҽлгҽн эшен дҽвам итте.  

Муниципаль тикшерү-хисап органнарына оештыру, хокукый, методик, 

мҽгълүмати, шул исҽптҽн бюджет чараларын куллануның нҽтиҗҽлелегенҽ 

аудит оештыру һҽм үткҽрү буенча ярдҽм күрсҽтелҽ.  Татарстан Республикасы 

Хисап палатасы барлык муниципаль районнар һҽм шҽһҽр округлары 

тикшерү-хисап органнарына кураторлар – аудитор һҽм структура 

подразделениелҽре җитҽкчелҽрен беркетте.  
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Һҽр ай саен муниципаль берҽмлеклҽр тикшерү-хисап органнары 

эшчҽнлегенең  мониторингы ясала.  

2014 елда республика муниципаль берҽмлеклҽренең тикшерү-хисап 

органнары тарафыннан 589 тикшерү-ревизия чарасы уздырылган. Барлыгы 

1864 объект тикшерелгҽн.  

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча чаралар күрелгҽн һҽм 7 934,9 млн. сум 

акча муниципаль берҽмлеклҽр бюджетына кире кайтарылган.  

Муниципаль тикшерү-хисап органнары җирле үзидарҽ органнарының 

муниципаль берҽмлекнең бюджет чаралары хисабына чыгымнар карала 

торган һҽм аның формалашуына һҽм үтҽлешенҽ йогынты ясый торган 

норматив хокук актлары проектларына финанс экспертизасы үткҽрҽлҽр. 2014 

елда 2 716 экспертиза-аналитика чарасы үткҽҽрелгҽн, 2534 эксперт нҽтиҗҽсе 

ясалган.   

27 июньдҽ Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында Татарстан 

Республикасы Тикшерү-хисап органнары советының утырышы узды, биредҽ 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хаҗҽтлҽрне тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, 

эш һҽм хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 44-ФЗ 

номерлы федераль законын тормышка ашыру белҽн бҽйле аеруча 

проблемалы аспектлар тикшерелде.  

 

Утырыш барышында шулай ук 

бюджет чараларын куллануның 

нҽтиҗлелегенҽ аудит үткҽрү, тышкы 

финанс тикшерүе органнарының 

вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру, 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

программалары проектларына 

экспертиза үткҽрү мҽсьҽлҽлҽре 

каралды.  

Муниципаль тикшерү-хисап органнарына эчке финанс тикшерүе һҽм 

эчке финанс аудитын тормышка ашыру тҽртибен кҿйлҽүче норматив 

документларны ҽзерлҽүдҽ ярдҽм күрсҽтергҽ, муниципаль сатып алулар 

ҿлкҽсендҽ аудит үткҽрүгҽ аерым игътибар итҽргҽ, муниципаль программалар 
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проектларына экспертиза үткҽрергҽ һҽм аларны тормышка ашыруны 

тикшерергҽ тҽкъдим ителде.  

Утырышта Россия хокук саклау академиясенең гражданнар хокукы 

кафедрасы доценты, юридик фҽннҽр кандидаты Е.Ю. Ковалькова «Дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хаҗҽтлҽрне тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, эш һҽм 

хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 44-ФЗ номерлы 

федераль законын тормышка ашыру вакытында проблемалы мҽсьҽлҽлҽргҽ 

тукталып, аларны аңлатып чыгыш ясады.   

14 августта Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽр Советы 

Президиумы утырышында Хисап палатасы мҿрҽҗҽгате буенча 

республиканың муниципаль берҽмлеклҽренең тикшерү-хисап органнарында 

кадр мҽсьҽлҽлҽре турында мҽгълүмат каралды. Президиум үзенең карары 

белҽн Татарстан Республикасы җирле үзидарҽ органнарына тикшерү-хисап 

органнарының кадрлар потенциалын ныгыту буенча чаралар күрергҽ, 

хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри дҽрҽҗҽсен күтҽрү юнҽлешендҽ чаралар эшлҽп 

чыгарырга, муниципаль тикшерү-хисап палаталары җитҽкчелҽре 

вазыйфаларын алмаштыру ҿчен кадрлар резервын формалаштырырга 

тҽкъдим итте.  

Май аенда Татарстан 

Республикасының 12 муниципаль 

тикшерү-хисап органы вҽкиллҽре Пермь 

шҽһҽрендҽ үткҽн Россия Федерациясе 

Муниципаль тикшерү-хисап органнары 

Берлҽшмҽсенең XIII конференциясендҽ 

катнашты.   

Конференциядҽ доклад белҽн 

Россия Федерациясе шҽһҽрендҽ үткҽн Россия Федерациясе Муниципаль 

тикшерү-хисап органнары Берлҽшмҽсе Рҽисе В.С. Катренко чыгыш ясады.  

Берлҽшмҽ һҽм Ревизия Комиссиясенең 2013 ел ҿчен эше турында 

хисаплар расланды. Казан шҽһҽренең Тикшерү-хисап палатасы Рҽисе 

И.М. Нургалиев Берлҽшмҽнең ревизия комиссиясе Рҽисе итеп сайланды.  
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Октябрь аенда Чилҽбе һҽм 

Снежинск шҽһҽрлҽрендҽ «Финанс 

дисциплинасын ныгыту, финанс 

бозуларын кисҽтү һҽм бюджет 

системасының югалтуларын булдырмау 

тҽҗрибҽсе» темасына регионара 

киңҽшмҽ һҽм Россия Федерациясе 

Муниципаль тикшерү-хисап органнары Берлҽшмҽсе Президиумы утырышы 

булып узды, аларда Татарстан Республикасы Хисап палатасы аудиторы 

катнашты.  23 декабрьдҽ булып үткҽн Татарстан Республикасы Тикшерү-

хисап органнары Советы утырышында Монополиягҽ каршы кҿрҽш федераль 

хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсе, Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы, Татарстан Республикасы 

Прокуратурасы вҽкиллҽре катнашты.  

Утырышта 2013 елның 5 апрелендҽ  чыккан «Дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хаҗҽтлҽрне тҽэмин итү ҿчен товарлар сатып алу, эш һҽм хезмҽт күрсҽтү 

ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 44-ФЗ номерлы федераль законын 

тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽре, җирле бюджетларның үз керемнҽрен арттыру, 

тикшерү-хисап органнарының эшчҽнлеген методик яктан тҽэмин итү, шулай 

ук тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре 

каралды.  

Муниципаль тикшерү-хисап 

органнары эшенең 2015 елга тҿп 

юнҽлешлҽре итеп түбҽндҽгелҽр 

билгелҽнде: 

- социаль ҽһҽмияткҽ ия ҿлкҽлҽрдҽ җирле 

бюджет чараларын куллануның 

нҽтиҗҽлелегенҽ аудит үткҽрү, бозуларны 

кисҽтү һҽм бетерү буенча конкрет тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү;  

-  тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча чаралар күрүнең тулылыгын даими тикшерүне 

оештыру;  

- 44-ФЗ номерлы федераль законга яраклаштырып, вҽкалҽтлҽрнең тулы 

күлҽмдҽ үтҽлеше буенча эшне активлаштыыру;  
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- җир ресурсларын максатчан һҽм нҽтиҗҽле файдалануны тикшерүне 

оештыру. 

Совет эшчҽнлеге турында мҽгълүмат, норматив һҽм методик 

документлар, квалификация күтҽрү курслары турында мҽгълүмат Хисап 

палатасының (http://www.sprt.ru) һҽм Татарстан Республикасы тикшерү-хисап 

органнарының (http://www.ksort.ru) рҽсми сайтларында урнаштырылды.  

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм 

хокук саклау органнары белән үзара хезмәттәшлек итү  

2014 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасының эшчҽнлеге 

Татарстан Республикасында дҽүлҽт финанс тикшерүе мҽсьҽлҽлҽре буенча 

Ведомствоара координациялҽү советы кысаларында дҽвам итте. 

Финанс тикшерүе органнарының үзара тҽэсир итешүе Тикшерү 

чараларының җыелма планы нигезендҽ тормышка ашырылды. 

Финанс-бюджет ҿлкҽсендҽ бозуларны кисҽтү һҽм профилактикалау 

максатында республика министрлыкларына, ведомстволарына һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽренҽ ел саен бозуларны һҽм кимчелеклҽрне 

анализлау һҽм системалаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча Бҽялҽмҽ юллана.  

Февраль аенда узган 

Татарстан Республикасында Дҽүлҽт 

финанс тикшерүе мҽсьҽлҽлҽре 

буенча Ведомствоара 

координациялҽү советы 

утырышында бюджет 

законлылыгында кабул ителгҽн 

үзгҽрешлҽргҽ бҽйле тикшерү 

органнары эшчҽнлегенең актуаль 

мҽсьҽлҽлҽре тикшерелде, 2014 елда этаплап үз кҿченҽ керҽ торган  дҽүлҽт 

контракт системасы турында Федераль законын тормышка ашыру турында 

фикер алышу булды.  



2014 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы эше турында Хисап  

 

 

 43 

Декабрь аенда узган 

Татарстан Республикасында Дҽүлҽт 

финанс тикшерүе мҽсьҽлҽлҽре 

буенча Ведомствоара 

координациялҽү советы 

утырышында бюджетка 

түлҽүлҽрнең тулысынча һҽм үз 

вакытында керүен, руда булмаган 

материаллар карьерларын 

тҿзегҽндҽ закон талҽплҽре үтҽлешен нҽтиҗҽле тикшерүне тҽэмин итү 

проблемалары каралды.   

Утырыш барышында шулай ук ҽйдҽп баручы экспертлар катнашында 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы ҽзерлҽгҽн Дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хаҗҽтлҽр ҿчен товарлар сатып алу, эш һҽм хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ тикшерү 

системасын оештыру буенча методик тҽкъдимнҽр каралды һҽм расланды.  

Документта  ҽлеге ҿлкҽдҽ бозу һҽм кимчелеклҽрнең тҿп  куркынычлары 

билгелҽнде, тикшерү эшчҽнлегенең ҿстенлекле мҽсьҽлҽлҽре вҽкил органнар 

арасында бүленде.  

Ведомствоара координациялҽү советы тҽкъдимнҽрен искҽ алып, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 2 маенда 

чыгарылган 331 номерлы карары белҽн республика дҽрҽҗҽсендҽ Бюджет 

чараларының тҿп администраторлары тарафыннан  эчке финанс тикшерүе 

һҽм аудитны оештыру кагыйдҽлҽре расланды. Совет тарафыннан шулай ук 

муниципаль берҽмлеклҽргҽ дҽ методик ярдҽм күрсҽтелде – алар ҿчен җирле 

бюджетларга кагылышлы Эчке финанс тикшерүе һҽм аудит оештыруның 

типлаштырылган кагыйдҽлҽре ҽзерлҽнде һҽм җиткерелде. Типлаштырылган  

кагыйдҽлҽр нигезендҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексына туры китереп 

муниципаль берҽмлеклҽрнең башкарма комитетлары тиешле карарлар 

чыгарды.  

Хисап палатасы хезмҽткҽрлҽре Татарстан Республикасы 

Президентының Коррупциягҽ каршы сҽясҽт мҽсьҽлҽлҽре буенча Идарҽсе 

белҽн берлектҽ үткҽрелгҽн коррупциягҽ каршы чаралар үткҽрүдҽ гамҽли 

ярдҽм күрсҽтү буенча комплекслы чараларда катнашты.  
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2014 елда шундый ук чаралар Яр Чаллы шҽһҽрендҽ, Арча, Зҽй, 

Лениногорский һҽм Сарман муниципаль районнарында, шулай ук Татарстан 

Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль яклау министрлыгында, 

«Татарстан Республикасының Баш инвестиция-тҿзелеш идарҽсе» дҽүлҽт 

казна учреждениесендҽ, «Казаньцентрстрой» ҖЧҖдҽ, Казан (Идел буе) 

федераль университетының Дҽүлҽт һҽм муниципаль идарҽсе югары 

мҽктҽбендҽ, Татарстан Републикасының Тҿзелеш һҽм экспертиза буенча 

дҽүлҽт ведомстводан тыш идарҽсендҽ уздырылды.  

Һҽр квартал саен Хисап палатасы, Финанс министрлыгының 

Казначылык департаменты, Финанс-бюджет күзҽтчелеге Федераль 

хезмҽтенең Территориаль идарҽсе, Татарстан Республикасы буенча Эчке 

эшлҽр министрлыгы ачыклаган бюджет законлылыгын бозулар буенча 

мҽгълүматлар гомумилҽштерелде.  

 

Эшчәнлектә хәбәрдарлык  

 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчҽнлеге, Хисап 

палатасының Коллегия, Татарстан Республикасында дҽүлҽт финанс тикшерүе 

мҽсьҽлҽлҽре буенча ведомствоара координациялҽү Советы һҽм Татарстан 

Республикасы тикшерү-хисап органнары Советы утырышлары һҽрдаим 

массакүлҽм матбугат чараларында, шул исҽптҽн федераль басмаларда 

яктыртылып торды.   

Хисап палатасы эшчҽнлеге турында мҽгълүмат рҽсми сайтта 

(http://www.sprt.ru), Россия Тикшерү-хисап органнары ассоциациясенең 

«Россия Хисап палаталары» сайтында (http://www.ach-fci.ru) һҽм Россия 

Федерациясе Хисап палатасының Дҽүлҽт системалы анализ фҽнни-тикшеренү 

институтының фҽнни-гамҽли журналы «АКСОР хҽбҽрчесе»ндҽ («Вестник 

АКСОР») урнаштырылды.  

«АКСОР хҽбҽрчесе» журналында  (№3, 2014) «Татарстан Республикасы 

Хисап палатасына – 10 ел» күзҽтү мҽкалҽсе, Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы Рҽисе А.И.Демидовның «Сатып алулар ҿлкҽсендҽ аудит: үткҽрү 

методикасы» мҽкалҽсе (№3, 2014) һҽм Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы аудиторы А.Р.Вҽлиевнең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/


2014 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы эше турында Хисап  

 

 

 45 

ҿчен күпфункцияле үзҽклҽрне булдыру һҽм үстерүгҽ чаралар куллануның 

нҽтиҗҽлелегенҽ аудит: үткҽрү методикасы» (№ 2, 2014) басылып чыкты. 

Татарстан Республикасының рҽсми сайтыннан алынган 

мҽгълүматларны федераль мҽгълүмат агентлыклары (РИА-Яңалыклар, 

Интерфакс-Поволжье, Прайм, ТАСС, РЕГНУМ һ.б.) файдаланды. 

2014 елда Хисап палатасы сайтына 28 548 тапкыр керү теркҽлгҽн.  

(2013 елда – 26 928,  2012 елда – 20 624, 2011 елда – 17 135). 

Хисап палатасының вазыйфаи затлары конференциялҽрдҽ катнашты, 

үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча интервью бирделҽр. Массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында (интернет-басмалар, журналлар, газеталар һҽм 

телевидениедҽ) Хисап палатасы эшчҽнлеге 168 материалда һҽм телесюжетта 

тҽкъдим ителде.   

Үткҽрелгҽн тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча йомгаклау 

документлары,  Хисап палатасы эшчҽнлеге хроникасы квартал саен Татарстан 

Республикасы Хисап палатасының мҽгълүмати бюллетеньнҽрендҽ басылды. 

Хисап палатасы бюллетеньнҽре Татарстан Республикасы Президентына, 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетына, Татарстан Республикасында дҽүлҽт финанс 

тикшерүе мҽсьҽлҽлҽре буенча Ведомствоара координациялҽү советы 

ҽгъзаларына юлланды. 

 


