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2013 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 маддҽсенҽ нигезлҽнеп ҽзерлҽнде. 

Хисапта Хисап палатасының закон тарафыннан билгелҽнгҽн бурыч һҽм 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру буенча 2013 елдагы эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре 

бирелде. 

 

Эшчәнлекнең төп күрсәткечләре 

2013 елда Хисап палатасы тарафыннан дҽүлҽт мөлкҽте белҽн идарҽ һҽм 

эш итү өлкҽсендҽ Татарстан Республикасы бюджеты, Мҽҗбүри медицина 

иминияте территориаль фонды бюджеты формалашуының үтҽлеше буенча 

168 тикшерү-ревизия һҽм экспертиза-аналитика чаралары үткҽрелде. 

Хисап палатасы тарафыннан үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 2 

615 511,7 мең сум күләмендә бозулар ачыкланды, барлыгы 2 303 355,3 мең 

сумлык чара барлык дҽрҽҗҽ бюджетларга кире кайтарылды һҽм ачыкланган 

бозулар буенча чаралар күрелде (ачыкланган бозуларга карата 88,1%). 

Ачыкланган бозулар турында мҽгълүмат һҽм барлык тикшерү 

материаллары Татарстан Республикасы Прокуратурасына җибҽрелде. 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы һҽм прокуратура органнары 

күрсҽтмҽсе буенча 203 вазыйфаи зат дисциплинар җаваплылыкка тартылды, 

6 вазыйфаи зат эштҽн азат ителде. 12 юридик, 16 вазыйфаи зат штраф 

рҽвешендҽ административ җаваплылыкка тартылды. Нҽтиҗҽлҽр буенча 9 

җинаять эше кузгатылды. 
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Хисап палатасы эшенең төп күрсҽткечлҽре таблицада китерелгҽн. 
 

Эш күрсәткече  

 

 

2009 ел 

 

 

2010 ел 

 

 

2011 ел 

 

 

2012 ел 

 

2013 ел 

 

I. Тикшерү-ревизия эшчәнлеге 

Үткҽрелгҽн тикшерү-ревизия 

чаралары саны 

48 51 50 

 

53 53 

Тикшерү-ревизия чаралары 

 үткҽргҽндҽ тартылган 

объектлар 

саны (берҽмлек) 

464 470 481 483 487 

Бозуларның ачыкланган күлҽме 

(мең сумнарда) 

2 201 772,8 2 984 585,9 3 035 829,8 3 043 991,9 2 615 511,7 

 

II. Экспертиза-аналитика эшчәнлеге  

Үткҽрелгҽн экспертиза- 

аналитика 

чараларының гомуми күлҽме 

            100 104 112 108 115 

Ҽзерлҽнгҽн экспертиза 

йомгаклары 

26 33 47 43 68 

Ҽзерлҽнгҽн методик 

документлар 

3 3 2 4 8 

 

III. Тикшерү-ревизия һәм экспертиза-аналитика чаралары нәтиҗәләрен тормышка 

ашыру  

Чаралар күрү өчен җибҽрелгҽн 

тҽкъдимнҽр 

40 54 59 56 42 

Бюджетка кире кайтарылган 

акчалар һҽм күрелгҽн чаралар 

(мең сумнар) 

1 454 450,0 1 750 696,8 1 922 464,6 2530 004,3 2303 355,3 

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре 

буенча прокуратура һҽм хокук 

саклау органнарына җибҽрелгҽн 

материаллар саны (берҽмлек) 

51 57 55 58 61 

Хисап палатасы тикшерү 

материаллары буенча 

административ җаваплылыкка 

тарту турында суд һҽм башка 

вҽкалҽтле органнар кабул иткҽн 

карарлар саны 

66 71 35 33 34 

Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы материаллары буенча 

кузгатылган җинаять эшлҽре 

саны 

3 1 3 4 9 
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Тикшерү-ревизия эшчәнлеге 

2013 елда Хисап палатасы тарафыннан 53 тикшерү-ревизия чаралары 

үткҽрелде, 487 объект тикшерелде. Тикшерелгҽн чаралар күлҽме 106,5 млрд. 

сум тҽшкил итте. 

Татарстан Республикасы бюджет чараларын үтҽү буенча 7 министрлык, 

12 муниципаль берҽмлек тикшерелде. 

Моннан тыш, республика бюджеты чараларын 32 төп кулланучының 

еллык бюджет хисабы (2012 ел өчен Татарстан Республикасы бюджеты 

үтҽлеше турында Хисапны тышкы яктан тикшерү кысаларында) һҽм югары 

дотациягҽ ия 11 муниципаль берҽмлекнең 2012 ел өчен бюджет үтҽлеше 

турындагы хисаплары камераль рҽвештҽ тикшерелде. 

Дәүләт сатып алуларын гамәлгә ашыру, аерым тармакларда дҽүлҽт 

заказы системасы эшчҽнлеген үтҽү вакытында дәүләт чараларын 

файдалануның нәтиҗәлелек аудиты үткҽрелде. 

Тикшерү чаралары нигезендҽ сатып алына торган товарларның 

башлангыч бҽялҽре диапазоны киң булуы ачыкланды. Төрле җитештерүчедҽ 

бҽялҽр аермасы йомшак җиһазларга – 110, азык продуктларына – 268, 

медицина товарларына – 333, канцелярия ҽсбапларына – 550 процентка 

җитте. 

Дҽүлҽт контрактларының төп өлеше товар белҽн тҽэмин итүче бер генҽ 

булган очракта сатулашу мөмкин булмау нҽтиҗҽсендҽ төзелгҽн. Дҽүлҽт 

контрактларының вакытларын бозу очракларында заказ бирүченең дҽгъва 

белдерү активлыгы кимү күзҽтелҽ. Товар белҽн тҽэмин итүче дҽүлҽт 

контрактларын тиешле дҽрҽҗҽдҽ үтҽмҽгҽн очракта килешү шартларын үтҽүгҽ 

китерҽ торган штраф салу механизмы барлык заказ бирүчелҽр тарафыннан да 

кулланылмаган. 

2009 елда килешү шартларын үтҽмҽгҽн өчен штраф салу механизмын – 

19, 2010 елда – 15, 2011 елда 8 заказ бирүче кулланган. 
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 «Татарстан Республикасының Дҽүлҽт заказы, инвестиция эшчҽнлеге 

һҽм регионара элемтҽлҽр агентлыгы» дҽүлҽт унитар предприятиесе 

мҽгълүматлары буенча 2010 елда 3 303,4 млн. сумлык 2 521 дҽүлҽт 

контракты вакытны бозып үтҽлгҽн, килешү шартларын үтҽмҽгҽн өчен штраф 

салу нҽтиҗҽсендҽ 0,6 млн. сум. кире кайтарылган. 

Нҽтиҗҽлелек аудиты материаллары Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетына, Татарстан Республикасы Икътисад 

министрлыгына, Россия Монополиягҽ каршы федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенҽ һҽм Татарстан Республикасы 

Прокуратурасына җибҽрелде. 

 

2010-2012 еллар буенча Россия 

Федерациясе гражданнарына бушлай 

медицина ярдҽме күрсҽтүнең дҽүлҽт 

гарантиялҽре программасын тормышка 

ашыруга юлланган дҽүлҽт чараларын 

куллануга нҽтиҗҽлелек аудиты үткҽрү 

вакытында түбҽндҽгелҽр ачыкланды: 

Дҽүлҽт гарантиялҽренең территориаль программасы кысаларында 

күрсҽтелгҽн медицина ярдҽменең төп күрсҽткечлҽре (арзан бҽя һҽм сыйфат) 

буенча йөрҽк-кан тамырлары авыруларыннан вафат булу һҽм аналар 

арасында, шул исҽптҽн, эш яшендҽге халыкның үлем саны кимү; 18 яшьтҽ 

һҽм аннан өлкҽнрҽк яшьтҽгелҽр арасында беренче мҽртҽбҽ инвалид дип 

табылганнарның саны кимү кебек күрсҽткечлҽр буенча алга китеш күзҽтелҽ. 

Авырулар тарафыннан тҽүлек буе дҽвалану стационарларында үткҽргҽн  

койка-көн саны кимү күзҽтелҽ. Шул ук вакытта көндезге стационарларда 1 

кешегҽ исҽплҽгҽндҽ пациент-көннҽр саны арта. Бу үз чиратында күп чыгым 

талҽп итҽ торган медицина ярдҽменнҽн чыгымны азрак талҽп итҽ торган 

медицина ярдҽменҽ күчүнең күрсҽткече булып тора. 
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Медицина ярдҽме күрсҽтү буенча дҽүлҽт гарантиялҽрен үтҽү 

йөклҽмҽсен барлык медицина учреждениелҽре дҽ башкармаган. Аерым 

очракларда 2013 елга пландагы йөклҽмҽлҽрнең күрсҽткече халыкның моңа 

кадҽр булган ихтыяҗларына тҽңгҽл килми. 

Табибларга һҽм урта медицина персоналына карата ел саен арта барган 

ихтыяҗ ике урында эшлҽү күрсҽткеченең югары булуына китерҽ (уртача 

алганда – 1,6). 

2010-2011 елларда төбҽклҽрдҽге финанс белҽн тҽэмин итү 

нормативлары федераль күрсҽткечлҽрдҽн азрак расланган иде. 2012 елда 

нормативлар федераль нормативлар белҽн тҽңгҽллҽштерелде.  

Нҽтиҗҽлелек аудиты материаллары Татарстан Республикасы 

Кабинетлар Министрлыгына, Татарстан Республикасы Сҽламҽтлек саклау 

министрлыгына, «Татарстан Республикасы Мҽҗбүри медицина 

иминиятлҽштерүенең территориаль фонды» дҽүлҽт оешмасына, шулай ук 

Татарстан Республикасы Прокуратурасына җибҽрелде.  

Нҽтиҗҽлелек аудиты материаллары Татарстан Республикасы 

Сҽламҽтлек саклау министрлыгының Иҗтимагый советында тикшерелде, 

Ачыкланган кимчелеклҽрне бетерү буенча чаралар планы расланды. 

 

« 2011-2012 елларга Татарстан 

Республикасының сәламәтлек 

саклау тармагын модернизацияләү» 

программасы кысаларында 

сҽламҽтлек саклау тармагына заманча 

мҽгълүмат системаларын кертүгҽ 

Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүлеп бирелгҽн 

чараларының максатчан һҽм нҽтиҗҽле куллануын тикшерү нҽтиҗҽсендҽ 

Программа чараларының тулысынча үтҽлмҽве ачыкланды. Җирле исҽплҽү 
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челтҽрлҽрен монтажлау һҽм медицина мҽгълүмати системасын кертү соңга 

калып башлану сҽбҽпле 2011 елда кайтарылган компьютер җиһазлары 2013 

елда гына кулланылышка кертелде. 

«Электрон формада табибка язылу» юнҽлеше буенча чаралар 32 

оешмада (планда күрсҽтелгҽннең 22 проценты) кулланыла башлады. Ҽлеге 

чараны гамҽлгҽ ашыруга чынлыкта тотылган чыгымнар – 31,5 млн. сум, 

кулланылмыйча калган өлеше 15,9 млн. сум тҽшкил итте. «КомСервис+» 

ачык акционерлык җҽмгыятенҽ 295 мҽгълүмат терминалы китерү, кую һҽм 

тоташтыру өчен 27,6 млн. сум түлҽнгҽн. Урынга чыгып тикшерүлҽр 

нҽтиҗҽсендҽ 14 дҽвалау учреждениесендҽге 10 терминалның 

тоташтырылмаган һҽм складта ятуы, 28 терминалныӊ тоташтырылып та 

эшлҽмҽве ачыкланды. Аерым очракларда терминалларныӊ хастаханҽсе 

булмаган дҽвалау учреждениелҽрендҽ урнаштырылган булуы ачыкланды. 

Сатып алынган җиһаз дҽвалау учреждениелҽренҽ Татарстан 

Республикасы Мҽгълүматлаштыру һҽм элемтҽ министрлыгы тарафыннан 

кабул итү-тапшыру актлары нигезендҽ тапшырылган. Урынга чыгып 

тикшерүлҽр нҽтиҗҽсендҽ 44 дҽвалау-профилактика учреждениелҽрендҽ 

кулланылмый торган җиһазлар (12,7 млн. сумлык 684 берҽмлектҽ табибның 

саклаулы эш урыны, 6 млн. сумлык 102 коммутатор, 4,9 млн. сумлык 

маршрутизатор) барлыгы ачыкланды. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ Мҽгълүматлаштыру һҽм элемтҽ 

министрлыгы һҽм Сҽламҽтлек саклау министрлыгы тарафыннан түбҽндҽге 

эш башкарылган. 

Дҽвалау-профилактика учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре өчен «Татарстан 

Республикасы электрон сҽламҽтлек саклау» Бердҽм дҽүлҽт мҽгълүмат 

системасының барлык 28 моделеннҽн дҽ файдалана алу мөмкинлеге 

тудырылган. 2013 елның декабренҽ карата республиканың 2 500 кешесенҽ 

электрон медицина картасы ачылган. 
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Табибларның эш урыннарында урнаштырылган җиһазлар, 2013 ел 

барышында учреждениелҽрне Татарстан Республикасы 

Телекоммуникациялҽренең интеграциялҽнгҽн дҽүлҽт системасы челтҽренҽ 

тоташтыру эше төгҽллҽнҽ барган саен кулланылышка кертелҽ барды. Җирле 

хисаплау челтҽрен монтажлау буенча эшлҽр 90 процентка үтҽлгҽн. 

Табибка язылу мөмкинлеге Татарстан Республикасының беренчел 

медицина ярдҽме күрсҽтҽ торган сҽламҽтлек саклау учреждениелҽре 

тоташкан системаның үзҽк серверы аша тудырыла. Медицина персоналын 

ҽлеге системада эшлҽргҽ өйрҽтү буенча эш алып барыла. 2013 елның 

декабренҽ табибка язылучылар саны аена 126 000 тҽшкил итте. https://audit-

fer.rosminzdrav.ru федераль сайтында Татарстан Республикасы сҽламҽтлек 

саклау учреждениелҽрендҽ табибка язылу графигы даими рҽвештҽ 

урнаштырыла һҽм яңартылып тора. Табибка язылу мөмкинлеге шулай ук 

www.uslugi.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽүлҽт порталы аша да 

тудырыла.  

2013 ел дҽвамында медицина ярдҽме күрсҽтүнең шҽхсилҽштерелгҽн 

исҽбен һҽм электрон медицина картасы алып бару мөмкинлеге булган 

дҽвалау учреждениелҽренең саны –  4тҽн 145кҽ, табибка электрон формада 

язылу мөмкинлеге булган учреждениелҽрнең саны –  32дҽн 148гҽ, медицина 

мҽгълүматлары буенча телеалмашуга тоташтырылган учреждениелҽрнең 

саны 4тҽн 145кҽ кадҽр җитте. 

 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы йөклҽмҽсе буенча 2011-2013 

елларда Татарстан Республикасында гомуми файдаланудагы юлларда 

юл эшләре Программалары чараларын тормышка ашыру өчен республика 

бюджетыннан бүлеп бирелгҽн чараларны куллануның максатчан булуын һҽм 

нҽтиҗҽлелеген тикшерү эшлҽре алып барылды. 

Юл-транспорт комплексы объектларын проектлау, төзү, 

реконструкциялҽү, ремонтлау һҽм тоту өлкҽсендҽ дҽүлҽт заказчысы 

https://audit-fer.rosminzdrav.ru/
https://audit-fer.rosminzdrav.ru/
http://www.uslugi.tatar.ru/
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функциялҽрен заказчы-төзүче «Главтатдортранс» дҽүлҽт казна учреждениесе 

үти. 

Татарстан Республикасында гомуми файдаланудагы юлларныӊ 

озынлыгы 37 меӊ км. тҽшкил итҽ, шуныӊ 13,5 меӊ километрына 

Главтатдортранс хезмҽт күрсҽтҽ. 

2011-2012 елларда һҽм 2013 елның беренче яртыеллыгында юл эшлҽре 

программалары чараларын үтҽү өчен «Главтатдортранс» дҽүлҽт казна 

учреждениесенҽ Татарстан Республикасы бюджетыннан 36 232,6 млн. сум 

акча күчерелгҽн. 

Анализлана торган вакыт эчендҽ 90 километр юл төзелгҽн, 82 километр 

юл төзеклҽндерелгҽн, 144 километрга сузылган автомобиль юлларының өске 

катламын эшкҽртү эше башкарылган, 44 километр дҽвамында ясалма 

яктылык җайланмалары, 55 километр металл киртҽ куелган. 

Юл эшлҽре бҽялҽренең нигезле булуын сайлап алу ысулы белҽн 

тикшерү вакытында башкарылган эшлҽрне кабул итү актлары нигезендҽ 

гомуми бҽясе 4,6 млн. сумлык аерым кисҽтүлҽр булды (сатулашу нҽтиҗҽлҽре 

буенча бҽяне киметү коэффициенты исҽпкҽ алынмаган). 

Тикшерү вакытында учреждение балансында кирҽк дип табылмаган 

гомуми бҽясе 17 млн. сумлык проект-эзлҽнү һҽм төзү-монтаж эшлҽре, шулай 

ук гомуми күлҽме 206,1 млн. сумлык автомобиль юллары һҽм автомобиль 

туктау урыннары баланс тотучыга күчерелмҽгҽн булуы ачыкланды. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча хисап Татарстан Республикасы Дҽүлҽт 

Советының Бюджет, салымнар һҽм финанслар комитеты һҽм Икътисад, 

инвестициялҽр һҽм эшмҽкҽрлек 

комитеты утырышларында каралды. 

Татарстан Республикасы Экология 

һҽм табигый ресурслар министрлыгына 

табигатьне саклау чараларын максатчан 

финанслау һҽм каты көнкүреш 
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калдыкларын юкка чыгару буенча җиһазлар урнаштыру өчен бүлеп бирелгҽн 

бюджет чараларын максатчан һҽм нҽтиҗҽле куллануны тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

нигезендҽ гомуми күлҽмдҽ 73 912 мең сумлык бозулар, шул исҽптҽн 8 024,6 

мең сумлык бюджет чаралары һҽм милек нҽтиҗҽле файдаланылмаган булуы 

ачыкланды. 

Мҽсҽлҽн, Буа районы Иске Суыксу авылында 4 940,5 мең сумлык биогаз 

җайланмасы өч елдан артык кулланылмый. 

Төзелеше озакка сузылган (ике елдан артык) объектлар исемлегенҽ 

Азнакай, Бөгелмҽ, Яшел Үзҽн, Кайбыч, Лаеш муниципаль районнарында (22 

683,2 мең сумлык) каты көнкүреш калдыклары полигоннары керҽ; 2011-2012 

елларда аларны финанслау каралмаган. 

2013 елныӊ 1 апреленҽ табигатьне саклау чаралары программалары 

буенча финанслана торган 127 тҽмамланмаган төзелеш объекты булуы 

билгеле. Шул ук вакытта аларның кайберлҽре кулланыла. 

Мҽсҽлҽн, Казан шҽһҽренең Совет районында бҽясе 23 055 мең сумлык 

төзелеп бетмҽгҽн дип исҽплҽнгҽн су белҽн тҽэмин итү объектлары 

чынбарлыкта «Водоканал» МУП тарафыннан кулланыла. 

3 084 мең сумлык 14 экология объекты буенча эшлҽнгҽн проект-смета 

документларыныӊ озак вакыт дҽвамында (5 елдан да артык булырга мөмкин) 

кирҽге чыкмаган. 

Тикшерү барышында 54 283,3 мең сумлык бозуларны юкка чыгару һҽм 

бюджетка кире кайтару буенча чаралар күрелде. 

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽсендҽ Татарстан Республикасы Экология һҽм 

табигый ресурслар министрлыгына файдаланылмаган милек һҽм җиһазларны 

алга таба кулланылышка кертүне һҽм проект-смета документларын 

муниципаль оешмалар балансына тапшыруны оештыру өчен «Республика 

милке казнасы» дҽүлҽт бюджет оешмасына тапшыру чаралары күрелде. 

«Авыл клубы» программасы нигезендә мәдәни-иҗтимагый һәм 

күпфункцияле үзәкләрне төзү, төзекләндерү һәм капиталь ремонт ясауга 
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каралган бюджет чараларын куллануны тикшерү вакытында эшлҽнгҽн 

эшлҽрне кабул итеп алу, бухгалтер исҽп-хисабын алып бару, төзелеш һҽм 

ремонт эшлҽренеӊ техник җитешсезлеклҽре кебек аерым бозулар күзҽтелде. 

Мҽсҽлҽн, Зҽй, Яшел Үзҽн, Лениногорск муниципаль районнарында 

Татарстан Республикасы инвестиция-төзелеш баш идарҽсе тарафыннан кабул 

ителгҽн кайбер объектлардагы башкарылган төзелеш һҽм ремонт эшлҽрнеӊ 

бҽясе гомуми күлҽмдҽ 2 191,9 меӊ сумга арттырып күрсҽтелҽ. Ишек куйганда 

эшлҽнгҽн эшнеӊ бҽясен арттыру, югары сыйфатлы буяу эшендҽ бҽялҽрне 

арттырып күрсҽтү, кайбер төр эшлҽрне бөтенлҽй башкармау кебек фактлар 

ачыкланды. 

Тикшерүлҽр нҽтиҗҽсендҽ Татарстан Республикасы инвестиция-төзелеш 

баш идарҽсе тарафыннан подряд белҽн алынган оешмаларныӊ эш күлҽменҽ 

төзҽтмҽлҽр кертелде, идарҽнеӊ җитештерү бүлегенеӊ 5 вазыйфаи заты 

дициплинар җаваплылыкка тартылды.  

Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы һҽм 

Татарстан Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль яклау 

министрлыгына караган урта-махсус белем бирү учреждениелҽрен тикшерү 

вакытында дҽүлҽт биремен үтҽүне финанс белҽн тҽэмин итүгҽ субсидиялҽр 

күлҽмен 10,8 млн. сумнан арттырып күрсҽтү фактлары ачыкланды. Аерым 

очракта бюджет чаралары учреждениелҽрнең коммерциячел структураларга 

арендага бирелгҽн милкен тотуга бүлеп бирелгҽн. 

Ел саен ҽлеге уку йорталарында укучы студентларның саны дҽүлҽт 

биреме тарафыннан расланган күрсҽткечлҽрдҽн азрак. 2012 ел нҽтиҗҽлҽре 

буенча Татарстан Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль яклау 

министрлыгына караган урта-махсус белем бирү учреждениелҽре 

чыгарылыш укучыларының бары тик 57 процентка гына алган белгечлеклҽре 

буенча эшкҽ урнашкан. 
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Тикшерелгҽн учреждениелҽрнең күбесенең матди-техник базалары 

шактый искергҽн. Укучыларны тукландыруны оештыруда да аерым бозулар 

күзҽтелде.  

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча һөнҽри белем бирү 

учреждениелҽренҽ, Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 

һҽм Татарстан Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль яклау 

министрлыгына тиешле чаралар күрү өчен Хисап палатасының Бҽялҽмҽлҽре 

җибҽрелде. Аларны тикшерү нҽтиҗҽсе буларак гомуми күлҽмдҽ 31 683,9 мең 

сумлык бозулар бетерелде, шул исҽптҽн дҽүлҽт биремен үтҽүне 

финанслауның күлҽме 6 329,9 мең сумга киметелде. 

Һөнҽри белем бирү учреждениелҽренеӊ 49 вазыйфаи заты дисциплинар 

җаваплылыкка тартылды. 

2013 елның ноябрендҽ Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн 

министрлыгында урта һөнҽри белем бирү учреждениелҽре җитҽкчелҽре һҽм 

баш бухгалтерлары белҽн утырышта тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча сөйлҽшүлҽр 

булды. 

Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының 

коррекциялҽү интернат-мҽктҽплҽренеӊ эшчҽнлеген тикшерү нҽтиҗҽсендҽ 

гомуми күлҽмдҽ 146,7 млн. сумлык бозулар ачыкланды. Ачыкланган 

бозуларны бетерү буенча гомуми күлҽмдҽ 126,6 млн. сумлык чаралар 

күрелде. 

Бозуларныӊ төп өлешен бухгалтер исҽп-хисабы тҽртибен алып бару 

(бухгалтер регистрларында учреждение карамагында булган җир 

билҽмҽлҽренеӊ бҽялҽре күрсҽтелмҽү, төп чараларны һҽм башка матди 

кыйммҽтлҽрне теркҽмҽү, биналарны һҽм корылмаларны артык тузган дип 

табу) тҽшкил итте (123,4 млн. сум). 

Энергия ресурсларын нормадан тыш тоту сҽбҽпле бюджет чараларын 

нҽтиҗҽле файдаланмау 15,8 млн. сум тҽшкил итте. 
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Казан шәһәренең 7 нче номерлы 

интернат-мәктәбендә гомуми күләмдә 3,3 

млн. сумлык компьютер җиһазлары һ.б. 

матди кыйммәтләр кулланышка 

кертелмәгән. 

Бөгелмә интернат-мәктәбендә 

2005 елдан 0,5 млн. сумлык 

компьютер җиһазлары 

файдаланылмый. 

.  

Дҽүлҽт милкен (компьютер техникасын, һ.б.ш. җиһазларны) гомуми 

күлҽмдҽ 2,3 млн. сумлык нҽтиҗҽле файдаланмау очраклары ачыкланды.  

Коррекциялҽү интернат-мҽктҽплҽренҽ килешүдҽ каралганнан түбҽнрҽк 

сыйфатлы һҽм базар хакыннан күпкҽ югарырак бҽягҽ азык продуктлары 

китерелгҽн. Тикшерелгҽн оешмаларны ит белҽн тҽэмин итү тиешле 

документларсыз (ветеринария таныклыгы) гына гамҽлгҽ ашырылган. 

Тикшерү вакытында оешмага аның сыйфатын һҽм зарарсызлыгын исбатлый 

торган документлардан тыш гомуми күлҽмдҽ 2 млн. сумлык ит 

тапшырылган. 

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасы 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгына ачыкланган бозулар һҽм кимчелеклҽрне 

бетерү буенча чаралар күрү өчен Бҽялҽмҽ җибҽрелде. Ачыкланган бозулар 

турында мҽгълүмат шулай ук Татарстан Республикасы Прокуратурасына һҽм 

хокук саклау органнарына юлланды. 

2013 елның мартында Татарстан Республикасы Хисап палатасы, 

Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы вҽкиллҽре һҽм 

балалар йорты, махсус (коррекциялҽү) уку йортлары һҽм санатория 
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тибындагы оешма директорлары катнашында булган киңҽшмҽдҽ тикшерү 

чараларыныӊ нҽтиҗҽлҽре буенча сөйлҽшүлҽр булды.  

2013 елда комплекслы тикшерү чаралары республиканың Азнакай, 

Актаныш, Ҽлмҽт, Ҽлки, Бөгелмҽ, Биектау, Кама Тамагы, Кайбыч, Кукмара, 

Сарман, Телҽче, һҽм Чистай муниципаль районнарында үтте. 

Тикшерү барышында гомумҽн алганда 1 168 124,1 мең сумлык бозулар 

ачыкланды, барлыгы 1 028 208,4 мең сумлык чара барлык дҽрҽҗҽ 

бюджетларга кире кайтарылды һҽм ачыкланган бозулар буенча чаралар 

күрелде (ачыкланган бозуларга карата 88 процент).  

Азнакай муниципаль районында гомумҽн алганда 136,7 млн. сумлык 

бозулар ачыкланды.  

Республика бюджеты исҽбенҽ торгызылган «Сҽпҽй авылында су белҽн 

тҽэмин итү системасы», «Азнакай шҽһҽрендҽ челтҽрле чистарту корылмалары», 

«Актүбҽ шҽһҽр тибындагы поселыгында чистарту корылмалары», гомумҽн 

алганда 101 млн. сум күлҽмендҽ булган ҽлеге объектлар, Россия Федерациясе 

шҽһҽр төзү кодексын бозып, тиешле рөхсҽттҽн башка файдаланылган. 

 

 

Азнакай шәһәрендәге челтәрле 

чистарту корылмаларын торгызу 

 

 

 

2001 һҽм 2004 елларда Татарстан Республикасы бюджет чарасы 

исҽбенҽ төзелҽ башлаган «Мҽндҽй авылындагы җҽмҽгатьчелек үзҽге» (заказ 
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бирүче – район администрациясе) һҽм «Урсай Ключ су керткеч 

корылмасыныӊ 3-нче су алу насос станциясеннҽн «Азнакай Балтач су алу» су 

керткече» (заказ бирүче – «Водоканалсервис» ААҖ) объектлары тикшерү 

вакытына (2013 ел февраль-март) төзелеп бетмҽгҽн иде. Ҽлеге объектлар 

буенча чараларны үзлҽштерү смета бҽясенең 9 процентын (3,2 млн. сум) һҽм 

42 процентын (4 млн. сум) тҽшкил иткҽн. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми күлҽмдҽ 127 млн. сумлык 

ачыкланган бозуларны бетерү буенча чаралар күрелде һҽм 33 млн. сум җирле 

бюджетка кире кайтарылды. Район бюджетына Азнакай шҽһҽрендҽ җир 

билҽмҽсе сатып алу өчен түлҽү хисабына «Лидер-Авто» җаваплылыгы 

чиклҽнгҽн ширкҽтеннҽн 1,4 млн. сум акча керде.  

Актаныш муниципаль районында тикшерү вакытында 4 071,4 мең 

сумлык җирле бюджет чараларының максатчан файдаланылмаганы 

ачыкланды. 

Мҽсҽлҽн, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белҽн 

иҗтимагый-мҽдҽни өлкҽгҽ караган объектларга капиталь ремонт ясау, 

районның халык яши торган пунктларын төзеклҽндерүгҽ тотылган 

бурычларны каплау өчен бүлеп бирелгҽн 2 685,6 мең сумлык чара чынлыкта 

төзелеш эшлҽрен башкару һҽм төп чаралар сатып алу өчен тотылган. 

Тикшерү вакытында Татарстан Республикасы бюджетыннан табигатьне 

саклау чараларын финанслауга бүлеп бирелгҽн 877,3 мең сумныӊ нҽтиҗҽле 

файдаланылмау очраклары ачыкланды. Ҽлеге сумма 2009 елда файдалануга 

тапшырылганнан бирле эшлҽми торган каты көнкүреш калдыклары 

полигонының чүп аралау челтҽрен җитештерү һҽм монтажлау өчен тотылган.  

Актаныш район үзҽк хастаханҽсен азык продуктлары белҽн тҽэмин 

төзелгҽн контракт шартларын итү көн саен китерелҽ торган продуктларның 

ассортименты һҽм күлҽме өлешендҽ бозып тормышка ашырылган. Түлҽү 

вакытында һҽм тиешле күлҽмдҽ башкарылган.  
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Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми күлҽмдҽ 84,9 млн. сумлык 

ачыкланган бозуларны бетерү буенча чара күрелде һҽм 12,4 млн. сум җирле 

бюджетка кире кайтарылды. 

Монополиягҽ каршы федераль хезмҽтнең Татарстан Республикасы 

буенча идарҽсе тарафыннан муниципаль заказ урнаштыру, килешүлҽрнең 

шартын үтҽү өлешендҽ 3 505 мең сумлык бозу фактлары буенча (муниципаль 

заказларны кварталга 500 мең сумнан күбрҽк котировка алу, башкарылган 

эшлҽр өчен дҽлиллҽнмҽгҽн аванслау юлы белҽн урнаштыру) Актаныш авыл 

җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесенҽ карата хокук бозуда гаеплҽнеп 

административ эш кузгатылды һҽм ул 50 мең сум күлҽмендҽ штраф 

рҽвешендҽ административ җаваплылыкка тартылды. 

Әлки муниципаль районында бухгалтер исҽп һҽм хисап 

документларында төп чараларны һҽм башка матди кыйммҽтлҽрне чагылдырмау 

һҽм дөрес теркҽмҽү белҽн бҽйле булган гомуми күлҽмдҽ 17,8 млн. сумлык 

бозулар ачыкланды. Мҽсҽлҽн, 10 миллионнан артык милек Башкарма комитеты 

балансына алынмаган (Карамалы һҽм Мулланур Вахитов фельдшер-акушерлык 

пунктлары, 5 балалар бакчасы һҽм 6 пар казаннары бинасы). 

Азык-төлек продуктларын китерү контрактларын башкарган чакта бозулар 

һҽм җитешсезлеклҽр ачыкланды. 

«Каенкай» балалар бакчасына саклау вакыты чыгып барган көнбагыш мае 

һҽм Татарстан Республикасы буенча Россия Кулланучылар хокукларын 

күзҽтү идарҽсе Бҽялҽмҽсе нигезендҽ фальцификациялҽнгҽн дип табылган ак май, 

шулай ук табигый соклар урынына составында сок булган эчемлеклҽр 

китерелгҽн (тҽэмин итүче «Форсат» ҖЧҖ). 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча бозуларның гомуми күлҽме 66 979,6 мең сум 

тҽшкил итҽ, бозуларны юкка чыгару буенча 60 580,5 мең сум, ягъни ачыкланган 

бозуларга карата 90,4% күлҽмендҽ чаралар күрелде. 

Монополиягҽ каршы федераль хезмҽтнең Татарстан Республикасы 

буенча идарҽсе тарафыннан муниципаль заказ урнаштыру, килешүлҽрнең 
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шартын үтҽү өлешендҽ бозу фактлары буенча Түбҽн Ҽлки авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитҽкчесе 50 мең сум күлҽмендҽ штраф рҽвешендҽ 

административ җаваплылыкка тартылды. 

Әлмәт муниципаль районында тикшерү вакытында гомуми күлҽме 

397 490,6 мең сумлык бозулар ачыкланды. 776,7 мең сумлык бюджет 

чаралары нҽтиҗҽле файдаланылмаган. 

Мҽсҽлҽн, база бҽясен күчерүнеӊ индексын дөрес кулланмау нҽтиҗҽсендҽ 

Ҽлмҽт шҽһҽре күпфункцияле үзҽк бинасын ремонтлау өчен ясалган чыгым 

күлҽме 331,9 меӊ сумга арттырылган. 

187,1 мең сумлык чынлыкта башкарылмаган төзелеш-монтаж һҽм 

ремонт эшлҽре кабул ителгҽн һҽм алар өчен акча түлҽнелгҽн. 

Муниципаль милектҽн файдаланганда бозуларның күлҽме 42 417,7 мең 

сум тҽшкил итҽ, 20 555,5 мең – файдаланылмаган күчемсез милек 

объектларыннан (мҽктҽп биналары, шифаханҽ, пар казаннары бинасы, сҽүдҽ 

мҽйданнары. гаражлар) файдаланганда бозулар. 

Район бюджетына 582,3 мең сумлык аренда өчен түлҽү бҽясе кереп 

җитмҽгҽн. 

Муниципаль заказларны  урнаштыру һҽм үтҽү вакытында бозулар һҽм 

кимчелеклҽр (вакытыннан алда килешүлҽр төзү; сатулашмый гына эш алу; 

билгелҽнгҽн вакытларны бозып килешүлҽр төзү һҽм эшлҽрне башкару) 10 

881,4 мең сум тҽшкил итте. 

Чаралар күрү һҽм ачыкланган бозулар һҽм кимчелеклҽрне бетерү өчен 

тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре Ҽлмҽт муниципаль район башлыгына 

җибҽрелде. 

Муниципаль заказларны урнаштыру өлкҽсендҽ административ хокук 

бозу фактлары буенча Ҽлмҽт муниципаль районының Экология һҽм 

табигатьтҽн файдалану департаменты директоры һҽм «Ҽлмҽт-Автодор» 

ҖЧҖ директоры административ җаваплылыкка тартылды. 
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Бөгелмә муниципаль районында үткҽрелгҽн тикшерү чаралары 

нҽтиҗҽлҽре буенча җир һҽм мөлкҽт мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽ 46,1 млн. 

сумлык бозулар ачыкланды. 

Россия Федерациясе Җир кодексының 8 нче маддҽсен бозып, Спас 

авыл җирлегендҽ гомуми мҽйданы 131 га булган «авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге җирлҽр» категориясендҽге җиде җир кишҽрлеге Бөгелмҽ 

муниципаль районы башлыгы карары белҽн 2010 елда «карьер» буларак 

(кишҽрлек хуҗасы – «Терра» ҖЧҖ, Мҽскҽү шҽһҽре) файдалануга 

тапшырылган. 

«Бөгелмҽ Нҽселле кошлар» ҖЧҖ 

тапшырылган 12 961,6 мең сумлык кеше 

яшҽми торган муниципаль милек 

биналары комплексы ҽлеге җҽмгыять 

тарафыннан коммерция максатларында 

(казлар үстерү өчен инкубатор буларак) 

файдаланылган. 

Күрсҽтелгҽн милектҽн файдаланган 

өчен түлҽү район бюджетына кермҽгҽн. 

Шулай ук «Бөгелмҽ» аэропорты 

территориясендҽ урнашкан һҽм 

муниципаль милектҽ булган гомуми 

мҽйданы 2326 кв.м. тҽшкил иткҽн 

кунакханҽ бинасы «Ак Барс Аэро» ААҖ 

тарафыннан куллану хокукы бирүче 

документлары булмаган килеш 

файдаланылган. 

 

2007-2011 елларда Карабаш 

бистҽсендҽ каты көнкүреш калдыклары 

 

Кеше яшәми торган биналар комплексы 

Бөгелмә шәһәре, Гончаров ур., 18 йорт 

  

 

«Бөгелмә» аэропорты 

территориясендә урнашкан элекке 

кунакханә бинасы  
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полигоны һҽм Бөгелмҽ шҽһҽрендҽ каты көнкүреш калдыклары полигонының 

чүп аралау челтҽрен төзүгҽ бюджеттан гомуми күлҽмдҽ 5 166, 3 мең сум акча 

күчерелгҽн. Тикшерү вакытында каты көнкүреш калдыклары объектында эш 

алып барылмый (котлован казылган), челтҽрдҽ эш туктатылган иде. 

 

  

Карабаш бистәсендә каты көнкүреш 

калдыклары полигоны өчен чүп аралау 

челтәре котлованы 

Бөгелмә шәһәре каты көнкүреш 

калдыклары полигоны өчен чүп аралау 

челтәре котлованы 

 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Бөгелмҽ муниципаль районы башлыгы 

исеменҽ ачыкланган бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽ җибҽрелде. 

Үткҽрелгҽн тикшерү һҽм күрсҽтмҽне карап чыгу нҽтиҗҽсендҽ гомуми 

күлҽме 94 155,6 мең сумлык, ягъни ачыкланган бозуларга карата 80,9% чара 

күрелде. 

Тикшерү нҽтиҗҽсендҽ Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

җитҽкчесе һҽм аныӊ урынбасары үз вазыйфаларыннан азат ителде. 

Биектау муниципаль районында тикшерүлҽр вакытында гомуми 

күлҽмдҽ 57 088 мең сумлык бюджет чараларыннан һҽм милектҽн 

файдаланганда бозулар һҽм кимчелеклҽр ачыкланды. 

Капиталь ремонт объектларының проект-смета документларын 

урыннарда контроль үлчҽү юлы белҽн сайлап тикшерү вакытында 19 объект 

буенча гомуми күлҽмдҽ 2 277,9 мең сумлык башкарылмаган эшлҽр өчен 

түлҽү очраклары ачыкланды. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmendeleevsk.tatarstan.ru%2Ftat%2Finfo.php%3Fid%3D221541&ei=M2qPU_HaFYGG4gSysoC4AQ&usg=AFQjCNFAA9f4UGjH0e8Z0rcg6wL7M_ca4g&bvm=bv.68235269,d.bGE
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Бөреле җҽнлек совхозы торак пунтында Мҽдҽният сарае бинасын 

капиталь ремонтлау вакытында 852 мең сумлык ремонт-төзелеш эшлҽренең 

күлҽмен арттыру (подрядчы – «Риосат-Төзелеш» ҖЧҖ) ачыкланды. 

Мҽдҽният сараеның спорт залын ремонтлау вакытында 194 мең сумлык 

штукатуралау эшлҽре сыйфатлы башкарылмаган. Тикшерү барышында 

җирле бюджетка подрядчы тарафыннан чынлыккта башкарылмаган эш өчен 

852 мең сум акча кире кайтарылган һҽм спорт залында эчке бизҽклҽү эшлҽре 

яңадан башкарылган. 

11 күпфатирлы торак йортның түбҽсенҽ капиталь ремонт ясауга 

чынлыкта башкарылмаган эш өчен 796 мең сум акча түлҽнелгҽн. 

Торак-коммуналь һҽм иҗтимагый өлкҽ объектларында төзелеш-монтаж 

эшлҽрен үтҽүне тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча подрядчылар тарафыннан район 

бюджетына 1 227,2 сум күлҽмендҽ чаралар кире кайтарылды, 1 050,7 мең 

сумлык өстҽмҽ эшлҽр башкарылды.  

Район бюджеты чараларын нҽтиҗҽле файдаланмау күлҽме 8 294,7 мең 

сум тҽшкил итҽ. Бозуларның күпчелек өлеше (8 090,8 мең сум) энергия 

ресурсларын рациональ файдаланмау нҽтиҗҽсендҽ килеп чыккан. 

Тикшерү вакытында бозуларны бетерү буенча гомумҽн алганда 44 

299,4 мең сумлык (ачыкланган бозуларга карата 77,6%) чаралар күрелде.  

  

 

 

 

Бөреледәге Мәдәният сарае 
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Кама Тамагы муниципаль районыныда тикшерүлҽр вакытында 87 578,3 

мең сумлык бозулар һҽм кимчелеклҽр ачыкланды. Шул исҽптҽн муниципаль 

милекне файдалану белҽн бҽйле бозулар күлҽме – 31 041,7 мең сум.  

Милек хуҗасы белҽн килештермичҽ һҽм сатулар үткҽрмичҽ гомуми 

күлҽмдҽ 24 417,5 мең сумлык муниципаль милек (мунча, пар казаннары 

бинасы, кеше яшҽми торган биналар, чүп аралау челтҽрлҽре) арендага 

бирелгҽн. 

Гомуми күлҽме 2 948,8 мең 

сумлык җир кишҽрлеклҽреннҽн 

файдаланган өчен аренда бҽясе һҽм 

муниципаль унитар оешма кеременең 

бер өлеше җирле бюджетка кереп 

җитмҽде. 

Дебитор бурычны кайтарып алу 

буенча вакытында чара күрмҽү җирле 

бюджетка 2 207,7 мең сум чара 

кермҽүгҽ китерде. Мҽсҽлҽн, «Фоника 

ГИПС» ҖЧҖ тарафыннан озак вакыт 

дҽвамында 40,2 га. мҽйдандагы җир 

өчен аренда бҽясе күчерелмҽгҽн. 

Җирле бюджетның район белем бирү учреждениелҽрен салкын су, 

җылылык энергиясе, электр энергиясе белҽн тҽэмин итү өчен бүлеп бирелгҽн 

чараларын тикшерү нҽтиҗҽсендҽ җылылык һҽм электр энергиясенеӊ гомуми 

күлҽме 1 971,3 мең сумлык нормадан тыш тотылганы ачыкланды. 

Тикшерү нҽтиҗҽсендҽ бюджетка 71 526,8 сум акча кире кайтарылды 

һҽм бозулар юкка чыгарылды. 

Хисап палатасы күрсҽтмҽсен карау нҽтиҗҽсендҽ 11 вазыйфаи зат, шул 

исҽптҽн Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе һҽм муниципаль 

районның «Үзҽклҽштерелгҽн бухгалтерия» муниципаль учреждениесе 

 

Кама Тамагы муниципаль районыныда 

каты көнкүреш калдыклары полигоны 

чүп аралау челтәре 
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директоры да дисциплинар җаваплылыкка тартылды. Муниципаль район 

Советының исҽп-хисап бүлеге башлыгы үз вазыйфасыннан азат ителде. 

Кукмара муниципаль районында гомуми күлҽмдҽ 71 860,5 мең 

сумлык бозулар ачыкланды, шул исҽптҽн мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре 

өлкҽсендҽ – 42 366,2 мең сумлык бозулар ачыкланды. 

27 409,8 мең сумлык берничҽ күчемсез милек объекты һҽм җир 

кишҽрлеклҽре милеккҽ хокук буенча дҽүлҽт теркҽвен үткҽрмҽгҽн. 

Муниципаль милек реестрында гомуми күлҽмдҽ 13 192,2 мең сумлык 

күчемсез милек объектлары чагылыш тапмаган. 

Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясаганда «Ремстроймонтаж» 

ҖЧҖ, «Техстрой» ҖЧҖ, «Кристалл» ҖЧҖ фирмаларына чынлыкта 

башкарылмаган эшлҽр өчен түлҽүлҽр ачыкланды. Эшлҽрнең бҽясен 

арттырып күрсҽтү 345 мең сум тҽшкил итҽ. 

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽсендҽ бозуларны бетерү буенча гомуми 

күлҽме 67 765,6 мең сумлык (ачыкланган бозуларның 94,5%ы күлҽмендҽ) 

чаралар күрелде. 

Сарман муниципаль районында бозуларның гомуми күлҽме 11 448,2 

мең сум тҽшкил итте. 

Төзелеш-монтаж һҽм ремонт эшлҽрен башкарганда бюджет чараларын 

файдалануны сайлап тикшерү вакытында 7 объект буенча гомуми күлҽмдҽ 3 

445,7 мең сумлык бҽя күтҽрү очраклары ачыкланды. 

Мҽсҽлҽн, Сарман авылында кинотеатр һҽм ветераннар йортына 

капиталь ремонт барышында 1 755,7 мең сумлык эчке бизҽклҽү һҽм йомшак 

түбҽ корылмалары эшлҽренҽ бҽя арттырып куела («ЭкоТЭК» ҖЧҖ подряд 

оешмасы). 

Җҽлил район хастаханҽсендҽ капиталь ремонт барышында эчке 

бизҽклҽү, электр монтажлау һҽм йомшак түбҽ корылмалары эшлҽренҽ 1 014 

мең сумлык башкарылган эшнең күлҽме арттырып күрсҽтелҽ («Евротөзелеш» 
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ҖЧҖ подряд оешмасы). Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча арттырып күрсҽтелгҽн 

бҽялҽр күлҽмендҽ өстҽмҽ эшлҽр башкарылды. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Россия Федерациясе Җинаять кодексының 

159 маддҽсе нигезендҽ (караклык) Җҽлил шҽһҽр тибындагы бистҽсе 

башкарма комитетында җинаять эше кузгатылды. «ТрансАвто» ҖЧҖ 

(Екатеринбург шҽһҽре) аванс алып (476,8 мең сум), 1 589,5 мең сумлык МАЗ-

5551А2 шассиенда МКС-3501 чүпташыгыч кайтару бурычын үтҽми. 

Теләче муниципаль районында тикшерү вакытында «Строитель» 

ТФ» ҖЧҖ тарафыннан башкарылган торак-коммуналь һҽм социаль тармак 

объектларында төзелеш-монтаж һҽм ремонт эшлҽре өчен гомуми күлҽме 

5 350,2 мең сумлык бҽя арттыру очраклары ачыкланды. 

Телҽче авылында су башнясын урнаштыру 

вакытында башкарылган төзелеш-монтаж 

эшлҽренең күлҽме 504,7 мең сумга арттырып 

күрсҽтелҽ. 

Кайбер объектларда башкарылган ремонт 

һҽм төзелеш эшлҽренең техник кимчелеклҽре 

булуы ачыкланды Тикшерү барышында ҽлеге 

кимчелеклҽрне бетерү буенча чаралар күрелде. 

Бюджет чаралары хисабына төзелгҽн кайбер объектлар озак вакыт 

файдаланылмый: Телҽче авылында канализация челтҽрлҽре – 2010 елдан, 

Телҽче авылында канализацияне чистарту корылмалары – 2006 елдан, 

биотермик чокыр – 2010 елдан. 

Автомобиль юлына якын урнашкан 1 га мҽйдандагы авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге җир кишҽрлеге 21,4 мең сумга коммерция фирмасына 

сатылган, шундый ук 1 га мҽйдандагы икече җир кишҽрлеге 35,2 мең сумга 

физик затка сатылган, бу исҽ базар бҽясеннҽн күпкҽ очсызрак. 

Теләче муниципаль районында үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

нигезендҽ башкарылган эшлҽрнең актларына законны бозып кул кую 
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очраклары буенча Район башкарма комитетына караган капиталь төзелеш 

бүлеге башлыгына карата Россия Федерациясе Җинаять кодексының 286 

маддҽсе буенча (үз вҽкалҽтен арттыру) 6 җинаять эше кузгатылган.  

Телҽче муниципаль районында чынбарлыктагы күлҽмгҽ туры килми 

торган ремонт эшлҽренең актларына законны бозып кул кую очракларын 

тикшерү нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ салынган зыян тулы күлҽмдҽ кире 

кайтарылды (өстҽмҽ эшлҽр эшлҽнде). 

Чистай муниципаль районында үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽсендҽ 

җир һҽм милек мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽ бозулар 69 538,1 мең сум тҽшкил 

итте (ачыкланган бозуларга карата 85%). 

Гомуми күлҽмдҽ 68 904,1 мең сумлык коммуналь инфраструктура 

объектлары (су белҽн тҽэмин итү челтҽрлҽре) хокук билгели торган 

документлардан башка «Водоканалсервис» ААҖ тарафыннан коммерция 

максатларында файдаланыла. 

Белем бирү учреждениелҽрен тикшерү вакытында укучыларны кайнар 

аш белҽн тҽэмин итүне оештыру муниципаль контрактта каралган 100 сум 

урынына чынлыкта көненҽ 32,17 сум буенча башкарыла. Азыкларның 

нҽтиҗҽдҽ чыгу күлҽме тиешле нормага туры килми. Балаларның яшелчҽ һҽм 

сөт продуктлары белҽн тҽэмин ителеше тиешле норманың – 50%ын, йомырка 

белҽн – 44%, сөт белҽн 18 % тҽшкил итҽ. 

Тикшерү чаралары нҽтиҗҽсендҽ гомуми күлҽме 78 396,7 мең сумлык 

бозуларны бетерү буенча чаралар күрелде (ачыкланган бозуларга карата 

97%). 

Гомумҽн алганда, 2013 елда Хисап палатасы тарафыннан үткҽрелгҽн 

тикшерү чаралары нҽтиҗҽсендҽ гомуми күләмдә 2 615 511,7 мең сумлык 

бозулар ачыкланды: шул исҽптҽн Татарстан Республикасы бюджеты 

чаралары буенча – Ошибка! Ошибка связи.муниципаль берҽмлеклҽр 

бюджеты буенча – 1 130 898,4 мең сум, бюджеттан тыш чаралар буенча – 
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32 391,8 мең сум, башка чыганаклар буенча – 2 027,4  мең сумлык бозулар 

ачыкланды. 

Комплекслы һҽм тематик тикшерүлҽр вакытында түбҽндҽгелҽр 

ачыкланды: 

- чараларны максатчан файдаланмау – 5 279,5 мең сум; 

- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗлар өчен товар кайтарту, эшлҽр 

башкару, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ заказ урнаштыру турында» федераль законны 

бозу – 38 297,8 мең сум; 

- бюджет чараларын нҽтиҗҽле файдаланмау – 67 030,3 мең сум; 

- дҽүлҽт (муниципаль) милек белҽн файдаланганда һҽм идарҽ иткҽндҽ 

бозулар – 612 818,2 мең сум; 

- «Бухгалтерлык исҽбе турында» федераль законны һҽм башка исҽп һҽм 

хисап документларын көйли торган норматив хокук актларын бозулар 

(бюджет хисабын бозып күрсҽтү, бухгалтерлык исҽбе счетларында һҽм 

регистрларында хуҗалык операциялҽренең исҽбе булмау) – 1 321 501,4 мең 

сум; 

- бюджет законнарын башка төр бозулар (хезмҽт күрсҽтүчелҽргҽ 

чараларны тиешеннҽн артык күчерү һ.б.) – 570 584,5 мең сум. 
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2013 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасыачыклаган финанс 

бозулар төзелеше 

 

Тикшерү-ревизия һҽм экспертиза-аналитика чаралары үткҽрү 

нҽтиҗҽсендҽ ачыкланган бозулар буенча чаралар күрү өчен бюджет 

чараларын төп кулланучыларга һҽм бюджетта башка катнашучыларга 42 

Бҽялҽмҽ җибҽрелде. 

Татарстан Республикасы Президентына, Татарстан Республикасы 

Дҽүлҽт Советына, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына, 

республиканың башкарма хакимият органнарына һҽм җирле үзидарҽ 

органнарына 47 мҽгълүмат хаты җибҽрелде. 

Татарстан Республикасы Мҽдҽният министрлыгы карамагындагы 

учреждениелҽр тарафыннан энергия чыганакларына түлҽү өчен бюджет 

чаралары тотылу буенча 2012 елда үткҽрелгҽн нҽтиҗҽлелек аудиты 

нҽтиҗҽлҽре буенча Хисап палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетына иҗтимагый стандартларга һҽм табигый нормаларга 
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төзҽтмҽлҽр кертү буенча тҽкъдимнҽр җибҽрелде. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 ел 21 гыйнварендҽ кабул ителгҽн 23 нче 

номерлы карары белҽн республикада мҽдҽният учреждениелҽрен энергия 

ресурслары белҽн тҽэмин итүнең иҗтимагый стандартларына һҽм табигый 

нормаларына төзҽтмҽлҽр кертелде. Ҽлеге алым 2013 елда аерым 

учреждениелҽр тарафыннан нормадагы бюджет ихтыяҗын якынча 10 млн. 

сумга киметергҽ мөмкинлек бирде. 

Хисап палатасы материаллары нигезендҽ республиканың шҽһҽр һҽм 

район прокурорлары тарафыннан Башкарма комитеты җитҽкчелҽре, оешма 

һҽм учреждениелҽр адресына бюджет законын бозуларны бетерү турында 71 

күрсҽтмҽ җибҽрелде. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль заказлар өлкҽсендҽ ачыкланган бозулар буенча 

мҽгълүмат Россия Монополиягҽ каршы федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенҽ җибҽрелде. Ун вазыйфаи зат идарҽ 

тарафыннан гомуми күлҽмдҽ 240 мең сумлык штраф рҽвешендҽ 

административ җаваплылыкка тартылды.  

Россия Кулланучылар күзҽтчелегенең Татарстан Республикасы буенча 

идарҽсе тарафыннан санитария кагыйдҽлҽрен бозу буенча ачыкланган 

фактлар буенча 12 районның ветеринария идарҽсенҽ карата административ 

эш кузгатылды. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 12 юридик зат гомуми күлҽмдҽ 

120 мең сумлык штраф рҽвешендҽ административ җаваплылыкка тартылды. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 

идарҽсе тарафыннан коррекциялҽү интернат-мҽктҽплҽрендҽ ит продуктларын 

ветеринар-озату документларыннан башка кабул итү очраклары буенча 5 

вазыйфаи зат гомуми күлҽме 20 мең сумлык штраф рҽвешендҽ 

административ җаваплылыкка тартылды. 

Бюджет чараларын законсыз файдалану фактлары буенча түбҽндҽге 

җинаять эшлҽре кузгатылды:  
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- Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгын тикшерү 

материаллары нигезендҽ «Софтранс» ҖЧҖ, «Комсейл» ҖЧҖ, «ТоргОйл» 

ҖЧҖ, «РимарТ» ҖЧҖ, «Карила» ҖЧҖ исеменнҽн эшмҽкҽрлеккҽ ярдҽм итү 

өчен законсыз рҽвештҽ субсидия алу буенча (Россия Федерациясе Җинаять 

кодексының 159 маддҽсе (караклык) нигезендҽ); 

- эшкҽ яраксыз һҽм ялгыз пациентларның акча чараларын законсыз 

рҽвештҽ үзлҽштерү очрагы буенча Бехтерев исемендҽге Республика 

психиатрия хастаханҽсенең элекке баш табибы Ф.Ф.Гатинга карата Россия 

Федерациясе Җинаять кодексының 160 нчы (үз вазыйфасыннан файдаланып, 

аерым зат тарафыннан чаралар үзлҽштерү яки туздыру) һҽм 286 нчы 

(вазыйфаи вҽкалҽтлҽрне арттыру) маддҽлҽре буенча; 

- Сарман муниципаль районының Җҽлил шҽһҽр тибындагы бистҽсе 

башкарма комитетында уздырылган тикшерү нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ Россия 

Федерациясе Җинаять кодексының 159 нчы маддҽсе буенча (караклык);  

- Телҽче муниципаль районында уздырылган тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

нигезендҽ башкарылган эшлҽрнең актларына законсыз рҽвештҽ кул кую 

буенча 6 җинаять эше кузгатылды.  

 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ: 

 5 279,5 мең сумлык максатчан булмаган чыгымнар кире 

кайтарылды;  

 төрле дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга башка төр бозулар буенча 139 246,6 

мең сумлык чаралар кире кайтарылды; 

 ачыкланган бозулар һҽм кимчелеклҽр буенча 2 158 829,2 мең 

сумлык чаралар күрелде. 

2013 елда үткҽрелгҽн тикшерү-ревизия һҽм экспертиза-аналитика 

чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча йомгаклау документлары Хисап палатасының 

мҽгълүмати бюллетененың 33-36 номерларында басылды, шулай ук Хисап 

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

http://www.sprt.ru/
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Экспертиза-аналитика эшчәнлеге 

2013 елда Татарстан Республикасы бюджетын һҽм Татарстан 

Республикасы Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүенең территориаль 

фонды бюджетын үтҽүдҽ беренчел, агымдагы һҽм чираттагы тикшерүне 

гамҽлгҽ ашырганда 115 экспертиза-аналитика чарасы үткҽрелде. Аларның 

нҽтиҗҽлҽре Хисап палатасы Бҽялҽмҽсендҽ чагылыш тапты. 

Хисап елында беренчел тикшерү кысаларында Татарстан 

Республикасының 25 закон проектына экспертиза, Татарстан 

Республикасының 21 дҽүлҽт программасы проектына һҽм Татарстан 

Республикасының ике озак вакытка исҽплҽнгҽн максатчан программасына 

экспертиза үткҽрелде. 

«2014 елга һәм 2015 һәм 2016 еллар планлы вакытына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында» закон проектына экспертиза нҽтиҗҽлҽре 

нигезендҽ бюджет керемнҽрен күчерү 2014 елда гамҽлгҽ керҽчҽк закон 

нигезендҽ кабул ителгҽн нормативлар нигезендҽ расланды. Шул ук вакытта 

нефть продуктлары акцизлары буенча фараз күрсҽткечлҽрен ачыклау 

кирҽклеге билгелҽп үтелҽ. Закон проектында унбер тармак юнҽлеше буенча 

чыгымнарны үз эченҽ алган уртак субвенция чагылыш тапмаган. Хисап 

палатасы ҽлеге чараларны ачыкларга һҽм шуның белҽн беррҽттҽн аларныӊ 

бүленешен расларга тҽкъдим итте. Закон проектыныӊ икенче укылышында 

ҽлеге тҽкъдимнҽр исҽпкҽ алынды. 

Закон проекты тарафыннан каралган программа чараларын гамҽлгҽ 

ашыруга тотылган чаралар күлҽме Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

программаларына тҽӊгҽл килми. Бу җҽһҽттҽн Хисап палатасы тарафыннан 

бюджет ассигнованиелҽренең планлаштырылган күлҽмен истҽ тоткан хҽлдҽ 

программаларның параметрларын ачыклау тҽкъдим ителде. 

Экспертиза нҽтиҗҽлҽре буенча «Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан 

Россия Федерациясе валютасында бирелгҽн бюджет кредитларын кире 
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кайтару» күрсҽткече 2014 һҽм 2015 елларда бирелергҽ планлаштырылган 

бюджет кредитлары күлҽмен исҽпкҽ алмыйча төзелгҽн булуы ачыкланды. 

Закон проектының икенче укылышында тиешле төзҽтмҽлҽр кертелде. 

«2014 елга һәм 2015 һәм 2016 еллар планлы вакытына Татарстан 

Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль 

фонды бюджеты турында» закон проектына экспертиза үткҽрү нҽтиҗҽлҽре 

буенча Россия Федерациясе гражданнарына Татарстан Республикасы 

территориясендҽ бушлай медицина ярдҽме күрсҽтү дҽүлҽт гарантиялҽре 

программасы чараларын финанс белҽн тҽэмин итүгҽ Фонд бюджеты 

чыгымнары күлҽме Закон проектын төзегҽн вакытка 2016 елга федераль 

дҽрҽҗҽдҽ расланган медицина ярдҽменең норматив күлҽме, медицина ярдҽме 

берҽмлегенҽ финанс чыгымнар нормативы, кеше башына нормативлар 

булмаган шартларда билгелҽнде. 

2013 елга һҽм 2014 һҽм 2015 еллар планлы чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турындагы законга үзгҽрешлҽр кертү буенча 

Бҽялҽмҽдҽ бюджет күрсҽткечлҽренҽ төзҽтмҽлҽр кертү нигездҽ салым һҽм 

салым булмаган керемнҽрнең аерым төрлҽре буенча фаразланган 

күрсҽткечлҽрне ачыклау, федераль бюджет, Россия Федерациясе Пенсия 

фонды бюджеты һҽм «Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга 

ярдҽм итү фонды» дҽүлҽт корпорациясеннҽн түлҽүсез керемнҽр күлҽме 

үзгҽрү белҽн бҽйле. Чыгым өлешенҽ кертелҽ торган үзгҽрешлҽр республика 

бюджетына максатчан керемнҽр исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

чыгымнарны ныгыту белҽн, чыгымнарның аерым төрлҽре һҽм бюджет 

чараларын төп кулланучылар арасында бюджет ассигнованиелҽрен яңадан 

бүлү, федераль максатчан программаларны финаслауда катнашу буенча 

шартларны үтҽү белҽн бҽйле. 

2013 елга һәм 2014 һәм 2015 еллар планлы чорына ММИ Фонды 

территориаль бюджеты турындагы закон проектларына үзгҽрешлҽр кертү 

турындагы Бҽялҽмҽдҽ керем һҽм чыгымнарның аерым төрлҽре буенча 2013 
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елның узган чоры өчен ММИ Фонды бюджетының чынлыкта үтҽлешен 

исҽпкҽ алган тҽкъдимнҽр китерелҽ. 

 

«2012 ел өчен Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше 

турында» һҽм «2012 ел өчен Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты үтәлеше турында» 

Татарстан Республикасы закон проектларына экспертиза үткҽрү нҽтиҗҽлҽре 

нигезендҽ закон проекты күрсҽткечлҽренең, 2012 ел өчен Татарстан 

Республикасы Хисап палатасы тарафыннан тышкы тикшерү үткҽн Татарстан 

Республикасы бюджетының һҽм ММИ Фонды бюджетының үтҽлеше 

турындагы Хисап күрсҽткечлҽре белҽн тҽңгҽл килүе расланды. 

 

«2013 елга Татарстан Республикасы гомуми белем бирү 

учреждениеләрендә һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем, 

шулай ук өстәмә белем алуга дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин 

итү нормативларын раслау турындагы» Татарстан Республикасы 

законына үзгҽрешлҽр кертү турында» закон проектына Бҽялҽмҽдҽ «2013 елга 

һҽм 2014 һҽм 2015 еллар планлы чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

турында” Татарстан Республикасы законында каралган дҽүлҽт оешмаларында 

эшлҽүчелҽрнең хезмҽт хакын күтҽрүгҽ билгелҽнгҽн чараларның өстҽмҽ 

ихтыяҗны финанслауга җитүе күрсҽтелгҽн. 

 

«2014 елга Татарстан Республикасы муниципаль мәктәпкәчә белем 

бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә белем алуга дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү 

нормативларын раслау турында» һҽм «2014 елга Татарстан 

Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә һәркем өчен 

мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 
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гомуми, урта (тулы) гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга дәүләт 

гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау 

турында» законнары проектларына экспертиза үткҽрү нҽтиҗҽсендҽ 

түбҽндҽгелҽр ачыкланды: финанс чыгымнары нормативлары педагогларның, 

административ-идарҽ һҽм укыту-ярдҽмче персоналларның хезмҽте өчен 

түлҽүне, шулай ук укыту процессын тҽэмин итү чыгымнарын эченҽ ала һҽм 

закон талҽплҽренҽ җавап бирҽ. 

 

«Татарстан Республикасында кулланучылар кәрзине турында» 

Татарстан Республикасы закон проекты буенча Хисап палатасы тарафыннан 

2013-2015 елларга республиканың өстҽмҽ бюджет чараларының күлҽмен 

билгелҽгҽндҽ кулланыла торган закон кабул ителү белҽн ихтыяҗ туачак 

аерым күрсҽткечлҽрне ачыкларга тҽкъдим ителҽ. 

2013 елда Татарстан Республикасы дҽүлҽт программасының 21 

проектына экспертиза үткҽрелде. 

Ҽлеге программаларның үзенчҽлекле җитешсезлеклҽре булып, финанс 

чыганакларына ихтыяҗны раслый торган исҽп-хисапның булмавы, аерым 

күрсҽткечлҽрнең килештерелмҽгҽн булуы, база (беренчел) күрсҽткечлҽрнең 

тиешле дҽрҽҗҽдҽ эшлҽнмҽгҽнлеге, программа чараларын үтҽгҽндҽ туарга 

мөмкин булган проблемаларны чишүнең масатчан программа ысулы һҽм 

тискҽре нҽтиҗҽлҽрне булдырмау кебек төп проблемаларны күзаллый алмау 

тора. Аерым очракларда чаралар финанслауның фаразланган күлҽменең 

предмет бҽясен төшереп калдыра торган эшчҽнлекнең комплексын һҽм 

планлаштырылган эчтҽлеген ачып бетермилҽр, куелган максатларга ирешүгҽ 

йогынтысы булган сан һҽм сыйфат үзгҽрешлҽрен индикаторлар тулы күлҽмдҽ 

чагылдырмыйлар.  

2014-2020 елларга «Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре күрсҽтү белҽн тҽэмин итү» дҽүлҽт проектына 

Бҽялҽмҽдҽ дҽүлҽт программасы проектының аерым индикаторларының 2011 елның 22 



Хисап палатасының 2013 ел өчен хисабы 

 34 

апрелендҽ кабул ителгҽн ТРЗ-13 нче номерлы «2011-2015 елларга Татарстан 

Республикасын социаль-икътисадый үстерү программасын раслау турында» 

Татарстан Республикасы Законы программасының шундый ук максатчан 

күрсҽткечлҽренҽ тҽңгҽл килмҽгҽнлеге билгелҽнде. 

2014-2020 елларга «Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау, табигать 

ресурсларыннан нҽтиҗҽле файдалану һҽм аларны торгызу» дҽүлҽт 

программасы проектына экспертиза ясау нҽтиҗҽлҽре буенча, Россия 

Федерациясе бюджет законы торышын исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасы 

бюджеты һҽм федераль бюджет чараларын финанслау күлҽмен ачыкларга 

тҽкъдим ителҽ. Бҽялҽмҽдҽ чараларны дҽүлҽт программасы проекты 

тарафыннан кабул ителгҽн җирле бюджет исҽбенҽ үтҽүне финанс белҽн 

тҽэмин итүнең проблемалары, шулай ук программа проектының максатчан 

индикаторларының үзара килешенмҽгҽнлеге билгелҽп үтелҽ. 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында физик тҽрбия, спорт, 

туризмны үстерү һҽм яшьлҽр сҽясҽтен тормышка ашыру» дҽүлҽт 

программасы проектына Бҽялҽмҽдҽ программа проектының аерым максатчан 

индикаторларының үзара килешенмҽгҽнлеге, программа чараларын 

финанслау чыганаклары күлҽмнҽрен тҽгаенлҽү кирҽклеге билгелҽп үтелде. 

Хисап елында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан расланган дҽүлҽт программалары Татарстан Республикасы 

Хисап палатасы кисҽтүлҽрен исҽпкҽ алып төзелде. 

Мҽсҽлҽн, 

- «2020 елга кадҽр Татарстан Республикасы сҽламҽтлек саклау 

тармагын үстерү» дҽүлҽт программасында финанслау чыганаклары бюджет 

законы нормаларын исҽпкҽ алып ныгытылган, финанслау күлҽменең соңгы 

күрсҽткечлҽренҽ төзҽтмҽлҽр кертелгҽн;  

- «2013-2020 елларга Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгын үстерү 

һҽм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һҽм азык-төлек базарларын җайга 

салу» дҽүлҽт программасында Хисап палатасы Бҽялҽмҽсендҽ күрсҽтелгҽн 
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финанслау чыганакларының күлҽм күрсҽткечлҽрендҽге төрлелек һҽм 

нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽгҽндҽ төп максатчан индикаторларның үзара 

килешенмҽгҽнлеге юкка чыгарылган;  

- «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы урман хуҗалыгын 

үстерү» дҽүлҽт программасын финанслау күлҽменҽ төзҽтмҽлҽр кертелде, 

аерым күрсҽткечлҽр Татарстан Республикасы өчен федераль дҽрҽҗҽдҽ 

билгелҽнгҽн күрсҽткечлҽр белҽн тҽңгҽл китерелгҽн; 

- «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын эш белҽн тҽэмин 

ителүгҽ ярдҽм итү» дҽүлҽт программасында аерым индикаторларның 

билгелҽнешлҽре ачыкланган;  

-«2014-2020 елларга халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн саклау, Татарстан Республикасында кешелҽренең янгын 

куркынычсызлыгын һҽм су объектларында иминлеген тҽэмин итү» дҽүлҽт 

программасында нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽгҽндҽ төп максатчан индикаторларның 

үзара килешенмҽгҽнлеге юкка чыгарылган;  

-«2014-2020 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше 

һҽм инновацион икътисады» дҽүлҽт программасында финанслау күлҽменҽ  

төзҽтмҽлҽр кертелгҽн, нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽгҽндҽ төп максатчан индикаторлар 

үзара килештерелгҽне; 

- «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында җҽмҽгать тҽртибен 

һҽм җинаятьчелеккҽ каршы торуны тҽэмин итү» дҽүлҽт программасында 

бюджетның нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽрен бҽялҽү дҽүлҽт программасын 

гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү системасына кертелде, программа 

чараларын финанслау елларга бүлеп бирелде.  

Һҽр квартал саен оператив тикшерү кысаларында Татарстан 

Республикасы һҽм Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль 

фонды бюджетының керем һҽм чыгым маддҽлҽренең күлҽм һҽм төзелеш 

буенча үтҽлешенҽ, дҽүлҽт бурычының торышы һҽм аны тҽэмин итү өчен 

тотылган чыгымнарга, бюджет дефицитын каплау өчен җҽлеп ителгҽн 
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чыганакларның һҽм чараларның күлҽменҽ анализ ясалды. Ачык норматив 

йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ тотылган чараларның вакытында финанслануы һҽм 

үтҽлүе мҽсьҽлҽлҽре тикшерелде.  

Агымдагы бюджет үтҽлешен тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Хисап 

палатасы түбҽндҽгелҽрне эшлҽде:  

- Бюджетны Татарстан Республикасы капитал кертемнҽре 

программасына караган бюджет ассигнованиеларе составындагы чаралар 

исҽбенҽ үтҽгҽндҽ, аерым максатчан программаларны гамҽлгҽ ашыру өчен 

аерым чыгымнар тотылган. 2013 ел өчен бюджет турындагы законга 

үзгҽрешлҽр керткҽндҽ Хисап палатасы программа чараларын гамҽлгҽ 

ашыруга тотылган чыгымнарны чыгымнар классификациясенең максатчан 

маддҽлҽре нигезендҽ чагылдырырга тҽкъдим итте; 

- финанслау булуга карамастан, 2013 ел 1 октябренҽ республиканың 

аерым максатчан программалары буенча чыгымнар гамҽлгҽ ашырылмаган; 

- 2013 елда республика бюджетыннан тиешле субвенциялҽр бирүнең 

хокукый нигезен булдыру өчен Татарстан Республикасының «Җирле үзидарҽ 

органнарына аерым категориядҽге гражданнарга акчалата түлҽүлҽрне һҽм 

өстҽмҽ түлҽүне гамҽлгҽ ашыру буенча Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен бирү турындагы» законын үз көченҽ кертергҽ кирҽк. 

Республика бюджетының агымдагы үтҽлешен тикшерү йомгаклары 

нигезендҽ Хисап палатасының нҽтиҗҽлҽре һҽм тҽкъдимнҽре Татарстан 

Республикасының 2013 елга һҽм 2014 һҽм 2015 еллар план чорына бюджеты 

турында Законына үзгҽрешлҽр керткҽндҽ исҽпкҽ алынды. 

 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Хисап палатасы законы 

нигезендҽ соңгы тикшерү кысаларында, 2012 ел өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты үтҽлеше һҽм Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе 

территориаль фонды бюджеты үтҽлеше хисапларына тышкы тикшерү 

үткҽрелде. 
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Тышкы тикшерүлҽр нҽтиҗҽсендҽ 2012 ел өчен республика бюджеты 

үтҽлеше турында еллык хисапта дөрес яки тулы булмаган мҽгълүматларның 

булмавы ачыкланды. 2012 ел өчен бюджет үтҽлеше турындагы хисапта закон 

нигезендҽ расланган күрсҽткечлҽрдҽн тайпылышлар объектив характерда. 

Аерым чыгымнар буенча бюджет ассигнованиеларының артып китүенең төп 

нигезлҽре һҽм сҽбҽплҽре бюджет законы тарафыннан кабул ителгҽн 

исемлеккҽ туры килҽ.  

 

Бюджет чараларын төп кулланучыларның бюджет хисабын тышкы 

тикшерү нҽтиҗҽсендҽ, билгелҽнгҽн нормадан артыграк күлҽмдҽ йөклҽмҽлҽр 

кабул итү, килҽсе финанс елы түлҽүлҽре хисабына чыгымнар тоту кебек 

фактлар ачыкланды. Күрсҽтелгҽн бозуларга юл куйган министрлык һҽм 

ведомстволарга Хисап палатасы тарафыннан алга таба бюджет законы 

талҽплҽрен бозуны кисҽтү һҽм чаралар күрү, гаепле дип табылган вазыйфаи 

затларны җаваплылыкка тарту өчен күрсҽтмҽ җибҽрелде. 

 

2012 ел өчен Татарстан Республикасы Мҽҗбүри медицина 

иминиятлҽштерүе территориаль фонды бюджеты үтҽлеше турында Хисапка 

тышкы тикшерү үткҽрү нҽтиҗҽсендҽ 2012 елда Фонд бюджетына күчкҽн 

керемнҽр буенча кимчелеклҽр табылмады.  

2012 ел өчен Мҽҗбүри медицина иминиятлҽштерүе территориаль 

фонды бюджет хисабында китерелгҽн күрсҽткечлҽр белҽн тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре күрсҽткечлҽре тҽңгҽл килҽ. 

Республиканың югары дотацияле муниципаль районнарының 

(Ҽгерҗе, Апас, Чүпрҽле, Зҽй, Кайбыч, Кукмара, Мамадыш, Менделеевск, 

Мөслим, Саба, Сарман, Чистай) 2011 ел өчен бюджетлары үтәлеше 

турында еллык хисапларын тышкы тикшерү вакытында түбҽндҽге бозулар 

ачыкланды: 
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Муниципаль берҽмлеклҽрнең бюджет хисабын тикшерү нҽтиҗҽсендҽ 

2012 елда аерым муниципаль районнарда җирле бюджетларны үтҽгҽндҽ  

бюджетны төп кулланучылар тарафыннан еллык җыелма хисап төзелмҽү, 

административ керемнҽр буенча хисап формалаштыру буенча вҽкалҽтлҽр 

үтҽлмҽү, килҽсе финанс елы түлҽүлҽре хисабына чыгымнар башкару кебек 

фактлар ачыкланды. Бҽялҽмҽлҽр муниципаль район башлыкларына 

җибҽрелде. 

«Россия Федерациясе субъектлары һҽм муниципаль берҽмлеклҽрендҽге 

тикшерү-хисап органнары эшчҽнлеклҽренең уртак принциплары турында» 

федераль законны гамҽлгҽ ашыру кысаларында 2013 елда тикшерү һҽм 

экспертиза-аналитика чаралары үткҽрү өчен 5 тышкы дәүләт финанс 

тикшерүе стандарты, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 

берҽмлеклҽренеӊ тикшерү-хисап органнары өчен тышкы муниципаль финанс 

тикшерүе стандартларына гомуми талҽплҽр булдырылды. 

 

Россия Федерациясе Хисап палатасы, Россия Федерациясе 

субъектларының тикшерү-хисап органнары белән 

хезмәттәшлек 

 

 2013 елда Россия Федерациясе Хисап палатасы, Россия Федерациясе 

Тикшерү-хисап органнары ассоциациясе (АКСОР) белҽн үзара 

хезмҽттҽшлекне үстерү эшен дҽвам итте.  

Сентябрь аенда Казанда 

Россия Федерациясе Хисап 

палатасы Коллегиясе һҽм 

Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы Коллегиясенең 2013 елда 

Казанда XXVII Бөтендөнья җҽйге 

универсиадасын оештыру, ҽзерлҽү 
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һҽм үткҽрүгҽ бүлеп бирелгҽн бюджет чаралары чыгымнарын тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре буенча уртак утырышы узды. Утырыш карары белҽн тикшерү 

чараларыныӊ нҽтиҗҽлҽре турындагы хисап расланды. 

Россия Федерациясе Хисап палатасы белҽн берлектҽ Россия 

Федерациясе гражданнарына 2010-2012 елларда бушлай медицина ярдҽме 

күрсҽтү дҽүлҽт гарантиялҽре программасын гамҽлгҽ ашыруга юнҽлдерелгҽн 

дҽүлҽт чараларын куллану нҽтиҗҽлелегенҽ аудит үткҽрелде. 

22 февральдҽ Татарстан 

Республикасы Хисап палатасы 

һҽм Россия Федерациясе Хисап 

палатасының Системалы анализ 

дҽүлҽт фҽнни-тикшеренү 

институты арасында 

хезмҽттҽшлек турында Килешүгҽ 

кул куелды. Килешү мҽгълүмати 

һҽм методик материаллар белҽн алмашу, уртак киңҽшмҽлҽр һҽм форумнар 

уздыру, дҽүлҽт финанс тикшерүе өлкҽсендҽ эшлҽүче хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү 

һҽм аларның квалификациясен күтҽрү буенча уртак проектларны гамҽлгҽ 

ашыруны күздҽ тота. 

АКСОР эшчҽнлеге кысаларында Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы тарафыннан «Экспертиза-аналитика чаралар үткҽрү» финанс 

тикшерүенең типик стандарты эшлҽнде.  

Хисап палатасы Россия тикшерү-хисап органнары ассоциациясе 

эшчҽнлеге кысаларында кабул ителгҽн Россия Федерациясе тикшерү-хисап 

органнарының дҽүлҽт мҽгълүмати-аналитика системасын (ТХО ДМАС) төзү 

буенча проектта катнашты. Хисап палатасы вҽкиллҽре ТХО ДМАС Советы 

составына һҽм эксперт төркеменҽ керҽ.  

2013 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы һҽм Чилҽбе 

өлкҽсенең Хисап палатасы арасында хезмҽттҽшлек итү турында Килешү 
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төзелде. Килешү кысаларында тикшерү-ревизия һҽм экспертиза-аналитика 

чаралары турында мҽгълүмат, шулай ук дҽүлҽт һҽм муниципаль финанс 

тикшерүе өлкҽсендҽге норматив, методик һҽм оештыру документларын 

алмашу каралган. 

2013 елның октябрендҽ Татарстан Республикасы Хисап палатасы 

аудиторы Европаның региональ тикшерү-хисап органнары ассоциациясе 

Генераль Ассамблеясе (ЕВРОРАИ) эшендҽ катнашты һҽм ЕВРОРАИ VIII 

Конгрессында чыгыш ясады. 

2013 елда Хисап палатасы вҽкиллҽре АКСОР XXI Конференциясендҽ 

(Ростов-на-Дону, 25 март), «Төбҽк һҽм муниципаль тикшерү-хисап 

органнарының эшчҽнлеген фҽнни-методик тҽэмин итү мҽсьҽлҽлҽре» фҽнни-

гамҽли конференциясендҽ (Ульяновск, 18 июнь) чыгыш ясадылар, шулай ук 

Казан (Идел буе) федераль университеты җирлегендҽ Идел буе һҽм Себер 

федераль округлары Хисап палатасы фҽнни-тикшеренү институтлары, 

Татарстан Республикасы Президенты аппараты оештырган квалификацияне 

күтҽрү программасы кысаларында семинарлар үткҽрде. 

 

Муниципаль берәмлекләрнең тикшерү-хисап органнары белән 

хезмәттәшлеге 

Хисап елында Хисап палатасы муниципаль финанс тикшерүенең 

нҽтиҗҽлелеген күтҽрү, Татарстан Республикасы муниципаль 

берҽмлеклҽренең тикшерү-хисап органнары белҽн хезмҽттҽшлеген тҽэмин 

итүгҽ юнҽлдерелгҽн эшчҽнлекне дҽвам итте. 

22 февральдҽ Татарстан Республикасы Дҽүлҽт советында Татарстан 

Республикасы Хисап палатасы тарафыннан оештырылган «Россия 

Федерациясе субъектлары дҽрҽҗҽсендҽ милли ресурсларны куллануга 

стратегик аудит» дип аталган фҽнни-гамҽли конференция узды. 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы Рҽисе Алексей Демидов 

тҽкъдиме буенча Россия Федерациясе Хисап палатасының Системалы анализ 
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Дҽүлҽт ФТИ директоры Юлия Крохина һҽм Россия Федерациясе Хисап 

палатасының баш инспекторы Виктор Омельченко конференцияне алып 

бардылар. 

 

 

 

 

Хисап палатасы хезмҽткҽрлҽре белҽн бергҽ ҽлеге чарада республика 

муниципаль тикшерү-хисап органнары җитҽкчелҽре, Финанс-бюджет 

күзҽтчелеге федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасындагы 

территориаль идарҽсе, Финанс министрлыгының Казначылык департаменты, 

Икътисад министрлыгы, Казан (Идел буе) федераль университеты вҽкиллҽре 

катнашты. 

Конференциядҽ бюджет законнары үзгҽргҽн чорда тышкы финанс 

тикшерүе органнары каршында торган яңа бурычлар, милли ресурсларны 

куллануга стратегик аудитның теоретик һҽм гамҽли аспектлары каралды. 

27 мартта муниципаль тикшерү-хисап органнары җитҽкчелҽре 

коррупциягҽ каршы тору мҽсьҽлҽлҽре буенча семинар-киӊҽшмҽдҽ катнашты. 
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Семинарда Татарстан Республикасы Хисап палатасы рҽисе 

А.И.Демидов, Татарстан Республикасы Президентының Коррупциягҽ каршы 

сҽясҽт мҽсьҽлҽлҽре идарҽсе рҽисе М.С. Бҽдретдинов чыгыш ясадылар.  

Дҽүлҽт финанс тикшерүе органнары тарафыннан ачылган бозу һҽм 

кимчелеклҽрне анализлау, аларны системага салу нҽтиҗҽлҽре, чараларны 

сарыф итүдҽ коррупцион факторлар һҽм проблемаларны ачыклау турында 

Хисап палатасы аудиторы И.А. Мөбҽрҽков сөйлҽде. Семинарда шулай ук 

Татарстан Республикасы Президентының Коррупциягҽ каршы сҽясҽт 

мҽсьҽлҽлҽре идарҽсе, Татарстан Республикасы прокуратурасы, Юстиция 

министрлыгы, Авыл хуҗалыгы һҽм азык-төлек министрлыгы, 

Мҽгълүматлаштыру һҽм элемтҽ министрлыгы, Татарстан Республикасы 

Җҽмҽгатьчелек палатасы, Казан мэриясе вҽкиллҽре чыгыш ясады. 

Май аенда Хисап палатасы һҽм Татарстан Республикасы Муниципаль 

берҽмлеклҽр тикшерү-хисап органнары Россия муниципаль тикшерү-хисап 

органнары союзыныӊ XII конференциясендҽ катнашты.  

 

Объектларга капиталь 

ремонт ясау, аларны 

реконструкциялҽү һҽм төзү өчен 

каралган бюджет чараларын 

нҽтиҗҽле куллану мҽсьҽлҽлҽрен 

тикшерүнеӊ актуальлегенҽ бҽйле 

рҽвештҽ Татарстан Республикасы 

җитҽкчелҽрен һҽм белгечлҽрен һөнҽри яктан яңадан ҽзерлҽү һҽм 

квалификациясен күтҽрү тармакара региональ үзҽге белҽн берлектҽ октябрь 

аенда «Төзелештҽ бҽя ясау һҽм смета эше» программасы буенча Татарстан 

Республикасы муниципаль тикшерү-хисап органнары җитҽкчелҽре, 

белгечлҽре һҽм Татарстан Республикасы Хисап палатасы белгечлҽре өчен 

атналык квалификация күтҽрү курслары ачылды. Программа курсы 
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нигезендҽ тыӊлаучылар бҽя ясау һҽм сметаны нормага салу механизмын 

өйрҽнү, смета хисабын автоматлаштыру программасын үзлҽштерүне 

өйрҽнделҽр. 

25 декабрьдҽ Татарстан Республикасы Хисап палатасы тарафыннан 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерү өчен товарлар һҽм 

хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алулар өлкҽсендҽ контракт системасы турындагы» 

Федераль законны гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽсе буенча семинар оештырылды. 

 

 

 
 

Семинарда Хисап палатасы вҽкиллҽре һҽм республика муниципаль 

тикшерү-хисап органы җитҽкчелҽре белҽн берлектҽ Татарстан Республикасы 

финанс-бюджет күзҽтчелеге федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасындагы территориаль идарҽсе, Икътисад министрлыгы 

вҽкиллҽре катнашты. 

Семинарда дҽүлҽт һҽм муниципаль сатып алулар өлкҽсендҽ бюджет 

чыгымнарын нҽтиҗҽле файдалануны тикшерү буенча ҽйдҽп баручы 

хезмҽткҽр, Мҽскҽү дҽүлҽт һҽм муниципаль идарҽ академиясе финанс, 

бухгалтерия исҽбе һҽм аудит кафедрасы доценты, техник фҽннҽр кандидаты 

О.Н. Толстобоков чыгыш ясады. Семинар барышында «Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар һҽм хезмҽт 

күрсҽтүлҽрне сатып алулар өлкҽсендҽ контракт системасы турында» 44-ФЗ 

номерлы  федераль законыныӊ төп нигезлҽмҽлҽре, сатып алу алымнарыныӊ 

http://goszakupki.tatar.ru/tat/index.htm/news/249661.htm
http://goszakupki.tatar.ru/tat/index.htm/news/249661.htm
http://goszakupki.tatar.ru/tat/index.htm/news/249661.htm
http://goszakupki.tatar.ru/tat/index.htm/news/249661.htm
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ҽһҽмиятле үзгҽрешлҽре, шулай ук контракт системасы кысаларында 

мониторинг, аудит һҽм тикшерү мҽсьҽлҽлҽре каралды. 

 

Муниципаль берҽмлеклҽрнең тикшерү-хисап органнары эшчҽнлегенҽ 

ай саен мониторинг үткҽрелҽ. 

2013 елда республиканың муниципаль берҽмлеклҽре тикшерү-хисап 

органнары тарафыннан 790 тикшерү-ревизия чарасы үткҽрелде. 1794 объект 

тикшерелде. 

 

Муниципаль тикшерү-хисап органнары тарафыннан тикшерү-ревизия чаралары динамикасы 
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Үткәрелгән тикшерү-ревизия чаралары саны 

Муниципаль тикшерү-хисап органнары тарафыннан тикшерелгән объектлар саны

 

 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча тиешле чаралар күрелде; муниципаль 

берҽмлеклҽр бюджетларына 1975 млн. сум кире кайтарылды. 

Муниципаль тикшерү-хисап органнары җирле үзидарҽ органнарының 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджеты хисабына чыгымнарны күздҽ тотучы һҽм 

аны төзүгҽ һҽм башкаруга тҽэсир итүче норматив-хокукый актлары 

проектларына финанс экспертизасы үткҽрде. 2013 елда муниципаль тикшерү-

хисап органнары тарафыннан 1520 экспертиза-аналитика чарасы үткҽрелде, 

1443 эксперт Бҽялҽмҽсе ҽзерлҽнде. 
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Муниципаль тикшерү-хисап органнарына оештыру, хокукый, методик, 

мҽгълүмати, шулай ук бюджет чараларын куллануның нҽтиҗҽлелек аудитын 

оештыру һҽм үткҽрү буенча ярдҽм күрсҽтелҽ. Киңҽшмҽ эшчҽнлеге турында 

мҽгълүмат, норматив һҽм методик документлар, квалификация күтҽрү 

курслары турында мҽгълүмат Татарстан Республикасы Тикшерү-хисап 

органнары киңҽшмҽсенең рҽсми сайтында (http://www.ksort.ru) урнаштырыла. 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм хокук 

саклау органнары белән хезмәттәшлек 

2013 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасының эшчҽнлеге 

Татарстан Республикасында дҽүлҽт финанс тикшерүе мҽсьҽлҽлҽре буенча 

Ведомствоара координациялҽү советы кысаларында дҽвам итте. 

Республика территориясендҽ финанс тикшерүе органнарының үзара 

хезмҽттҽшлеге тикшерү чараларының җыелма планы нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырылды. 

Финанс-бюджет өлкҽсендҽ бозуларны булдырмый калу һҽм кисҽтү 

максатында республика министрлыкларына, ведомстволарына һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽренҽ бозуларны һҽм кимчелеклҽрне анализлау һҽм 

системалаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча һҽр ел саен Бҽялҽмҽ, шулай ук дҽүлҽт 

http://www.ksort.ru/
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(муниципаль) финанс тикшерүе барышында ачыкланган бозулар һҽм 

кимчелеклҽр Классификаторы җибҽрелҽ. 

 

 

2013 елда Татарстан 

Республикасында дҽүлҽт финанс 

тикшерүе мҽсьҽлҽлҽре буенча 

Ведомствоара координация 

советыныӊ 3 утырышы үтте.  

Октябрь аенда үткҽн 

утырышта торак-коммуналь 

хуҗалыгы өлкҽсендҽ тикшерүне камиллҽштерүнеӊ төп юнҽлешлҽре каралды. 

Киңҽшмҽ торак-коммуналь хуҗалыгы өлкҽсендҽ тикшерүне камиллҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн методик тҽкъдимнҽр кулай дип табылды. Ҽлеге документ 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты җаваплы 

үзҽклҽрне, торак-коммуналь хуҗалыгы өлкҽсендҽге проблемалар буенча 

типик чараларны ныгыту максатын күздҽ тотып, 2013 елныӊ 30 ноябрендҽ 

2455-р номерлы карар кабул итте. 

Утырышта шулай ук Татарстан Республикасы Президенты каршындагы 

Коррупциягҽ каршы тору советының бюджеты, дҽүлҽт һҽм муниципаль 

милекне куллануныӊ нҽтиҗҽлелек критерийларын һҽм тҽртибен билгелҽү 

буенча методик тҽкъдимнҽр эшлҽүнең үтҽлеше тикшерелде; муниципаль 

тикшерү-хисап органнарына хокукый һҽм методик ярдҽм күрсҽтү; дҽүлҽт 

финанс-тикшерү органнарыныӊ эшчҽнлеге турында хисапны 

оптимальлҽштерү мҽсьҽлҽлҽре каралды. 

Ел дҽвамында Татарстан Республикасында дҽүлҽт финанс-тикшерүе 

мҽсьҽлҽлҽре буенча Ведомствоара координация советына караган тикшерү 

һҽм күзҽтчелек органнары уртак тикшерү чаралары үткҽрде. 
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Хисап палатасы республика прокуратурасы белҽн берлектҽ гомуми 

белем бирү мҽктҽплҽренҽ капиталь ремонт ясау өчен каралган чараларны 

максатчан һҽм нҽтиҗҽле куллануны тикшерде. Хисап палатасы прокуратура 

мөрҽҗҽгате буенча 2 тикшерү (Универсиада объектларын төзүгҽ һҽм 

Татарстан Республикасында терроризм һҽм экстремизмны кисҽтү буенча 

республика максатчан программа чараларын гамҽлгҽ ашыруга тотылган 

чараларныӊ кулланылышы) үткҽрде. 

Хисап палатасы хезмҽткҽрлҽре Татарстан Республикасы 

Президентының Коррупциягҽ каршы сҽясҽт мҽсьҽлҽлҽре буенча идарҽсе 

белҽн берлектҽ коррупциягҽ каршы чараларны гамҽлгҽ ашыруда гамҽли 

ярдҽм күрсҽтү буенча комплекслы чараларда катнаштылар. 2013 елда 

мондый чаралар 6 районда (Кама Тамагы, Мамадыш, Мөслим, Балык 

Бистҽсе, Спас, Чирмешҽн) үткҽрелде. 

Хисап палатасы, Финанс министрлыгының Казначылык департаменты, 

Федераль финанс-бюджет күзҽтчелеге хезмҽтенең Татарстан 

Республикасында территориаль идарҽсе, Татарстан Республикасы буенча 

Эчке эшлҽр министрлыгы тарафыннан ачыкланган бюджет законнарын 

бозулар буенча мҽгълүмат квартал саен 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 барды. 

Хисап палатасы эшчҽнлеге турында мҽгълүмат рҽсми сайтта 

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

ассоциациясенең «Россия Хисап палаталары» сайтында (http://www.ach-

http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/
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fci.ru) һҽм Россия тикшерү-хисап органнары ассоциациясенең «АКСОР 

хҽбҽрчесе» («Вестник АКСОР») журналында бирелде. 

«АКСОР хҽбҽрчесе» журналында Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы рҽисе А.И. Демидовның «Дҽүлҽт финанс тикшерүе органнары һҽм 

коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру» (№ 1, 2013), «КТХ өлкҽсендҽ 

тикшерү системасын камиллҽштерү: Татарстан Республикасы тҽҗрибҽсе» 

(№4, 2013) дип аталган мҽкалҽлҽре басылып чыкты. 

Татарстан Республикасы Хисап палатасының рҽсми сайтыннан 

алынган мҽгълүматлар федераль мҽгълүмат агентлыклары (РИА-Новости, 

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

тарафыннан файдаланылды. 

2013 елда Хисап палатасы сайтына 26 928 (2012 елда – 20 624, 2011 

елда – 17 135) мҽртҽбҽ керү теркҽлгҽн.  

Массакүлҽм мҽгълүмат чараларында (интернет-басмалар, журналлар, 

газеталар һҽм телевидениедҽ) Хисап палатасы эшчҽнлеге 257 материалда һҽм 

телесюжетта тҽкъдим ителде. 

Хисап палатасының вазыйфаи затлары брифинг, конференциялҽрдҽ 

катнашты, үткҽрелгҽн тикшерүлҽрнең нҽтиҗҽлҽре буенча интервьюлар 

бирде. Мҽсҽлҽн, коррупцияне кисҽтү буенча үткҽрелҽ торган эш турындагы 

мҽгълүматны тулырак ачу, җҽмгыятьтҽ коррупциягҽ бҽйле хокук бозуларга 

карата тискҽре мөнҽсҽбҽт тудыру максатында 2013 елның 29 ноябрендҽ 

«Татар-информ» мҽгълүмат агентлыгында Татарстан Республикасы Хисап 

палатасы һҽм Татарстан Республикасы буенча Эчке эшлҽр министрлыгының 

2013 елда коррупциягҽ каршы эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽре буенча брифинг 

оештырылды. 

Үткҽрелгҽн тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча йомгаклау 

документлары, Хисап палатасы эшчҽнлеге хроникасы квартал саен Татарстан 

Республикасы Хисап палатасының мҽгълүмати бюллетененда басылды. 

Хисап палатасы бюллетеньнары Татарстан Республикасы Президентына, 

http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/
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Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетына, Татарстан Республикасында дҽүлҽт финанс 

тикшерүе мҽсьҽлҽлҽре буенча Ведомствоара координациялҽү советы 

ҽгъзаларына җибҽрелде.  

 


