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Татарстан Республикасы хисап палатасының  

2019 елдагы эшчәнлеге турында Хисап 

Татарстан Республикасы Хисап палатасы (алга таба – Хисап 

палатасы) эшчәнлеге турында хисап Татарстан Республикасының 

2004 елның 7 июненнән «Татарстан Республикасы Хисап палатасы 

турында» 37-ЗРТ номерлы Законының 33 маддәсе нигезендә 

әзерләнде. 

 Хисапта Хисап палатасының законнар белән билгеләнгән 

бурычларны һәм вәкаләтләрне үтәү буенча 2019 елда эшчәнлеге 

нәтиҗәләре тәкъдим ителде.  

 

Экспертиза-аналитика эшчәнлеге 

 

2019 елда Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 

Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе 

фонды бюджеты (алга таба – Татарстан Республикасы ММИ 

Территориаль фонды) формалашуны һәм үтәлешен тикшереп тору 

кысаларында түбәндәге чаралар уздырылды:  

- Татарстан Республикасы законнары проектларына 

экспертизалар (нәтиҗәләр буенча 33 бәяләмә әзерләнде);  

- Татарстан Республикасы дәүләт программалары 

проектларына (дәүләт программаларына кертелә торган 

үзгәрешләр проектларына) экспертиза (3 бәяләмә);  

- 2018 ел өчен Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше 

турында еллык хисапны һәм бюджет чаралары төп 

администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы яктан 

тикшерү (40 бәяләмә );  
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- 2018 ел өчен Татарстан Республикасы Территориаль 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды бюджеты үтәлеше 

турында еллык хисапны тикшерү  (1 бәяләмә); 

- 2019 елның 1 кварталында, 1 яртыеллыгында һәм 9 аенда 

Татарстан Республикасы бюджеты, Татарстан Республикасы 

ММИ Территориаль фонды бюджеты үтәлеше 

мониторинглары  (6 бәяләмә); 

- Татарстан Республикасы дәүләт программаларын 

тормышка ашыру барышы мониторингы.  

Закон таләпләре нигезендә бәяләмәләр Татарстан 

Республикасы Президентына, Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советына тапшырылды. Татарстан Республикасы дәүләт 

программалары проектларына бәяләмәләр (аларга үзгәрешләр 

кертү), шулай ук республика дәүләт программаларын гамәлгә 

ашыру барышын мониторинглау нәтиҗәләре турында мәгълүмат 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына юлланды. 

Бәяләмәләрдә чагылыш тапкан нәтиҗәләр һәм тәкъдимнәр закон 

проектларын икенче укылышта караганда, ел дәвамында бюджет 

турындагы законга үзгәрешләр керткәндә, дәүләт программалары 

проектларын эшләп бетергәндә файдаланылды.  

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 157 маддәсе, 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 47.1, 64 маддәләре 

нигезендә хисап елында «2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар 

планлы вакыт аралыгына Татарстан Республикасы бюджеты 

турында» Татарстан Республикасы законы проектына экспертиза 

үткәрелде һәм бәяләмә әзерләнде. Экспертиза барышында закон 

проектының бюджет законнары таләпләренә туры килү-килмәве 
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мәсьәләләре каралды, закон проекты белән бер үк вакытта бирелгән 

материалларга һәм исәп-хисапларга анализ ясалды.  

Бәяләмәдә республика бюджеты күрсәткечләренең 

республиканың социаль-икътисадый үсеше фаразын исәпкә алып 

формалаштырылуы билгеләп үтелә. Чираттагы финанс елына һәм 

планлы вакыт аралыгына керемнәр һәм чыгымнар буенча 

Татарстан Республикасы бюджетының тәкъдим ителә торган төп 

характеристикалары нигезләнгән, республика бюджеты кытлыгы 

күләме, аны финанслау чыганаклары һәм дәүләт бурычының иң 

югары чиге бюджет законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килә.  

Алар нигезендә бюджет проекты формалаштырган дәүләт 

программаларын гамәлгә ашыруга, республиканың ачык норматив 

йөкләмәләрен үтәүгә, бюджетара мөнәсәбәтләрне финанс белән 

тәэмин итүгә бюджет ассигнованиеләре күләмнәренә анализ 

ясалды.  

Татарстан Республикасы территориясендә гамәлгә ашырыла 

торган милли проектларны финанслау мәсьәләләре каралды, әлеге 

чыгымнарны финанслауда катнашуның федераль дәрәҗәдә 

билгеләнгән шартларын үтәү тикшерелде.  

Экспертиза нәтиҗәләре буенча федераль бюджеттан кайбер 

трансфертлар буенча икенче укылышка төзәтмәләр белән, бюджет 

классификациясен исәпкә алып, атамаларны һәм кодларны 

тәгаенләргә тәкъдим ителде.  
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 145 маддәсе һәм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 47.1 маддәсе 

нигезләмәләре нигезендә хисап елында «2020 елга һәм 2021 һәм 

2022 еллар планлы вакыт аралыгына Татарстан Республикасы 
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Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 

бюджеты турында» Татарстан Республикасы законы проектына 

экспертиза үткәрелде һәм бәяләмә әзерләнде. Татарстан 

Республикасы ММИ Территориаль фонды бюджеты проектының 

балансланган булуы – керемнәр һәм кытлыкны финанслау 

чыганакларыннан кертемнәр күләменең планлаштырылган 

чыгымнар күләменә туры килүе билгеләп үтелде. Экспертиза 

нәтиҗәләре буенча Хисап палатасы тарафыннан закон проектында 

чагылдырылган Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджетының аерым 

керемнәре буенча кодларны тәгаенләргә, шулай ук Татарстан 

Республикасы ММИ Территориаль фонды акчаларын куллануның 

нормалаштырылган иминият запасы чараларын куллану 

юнәлешендәге законнар таләпләрен исәпкә алып төзәтмәләр 

кертергә тәкъдим ителде. Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советында закон проектларын икенче укылышта карау барышында 

Хисап палатасы тәкъдимнәре гамәлгә ашырылды.  

Хисап елында «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар планлы 

вакыт аралыгына Татарстан Республикасы бюджеты турында 

«Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү 

турында» 4 закон проектына һәм «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар 

планлы вакыт аралыгына Татарстан Республикасы 

Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 

бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына 

үзгәрешләр кертү турында» 3 закон проектына экспертиза 

үткәрелде. Татарстан Республикасы законнары проектлары белән 

тәкъдим ителгән үзгәрешләр объектив характерда булуы һәм 

республика бюджетына үзебезнең керемнәрнең, Россия 
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Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан максатчан 

чараларның фактта керүе һәм аларны чыгым өлешендә 

чагылдыруга бәйле булуы билгеләп үтелде. Бюджет 

күрсәткечләренә төзәтмәләр керткәндә бюджет законнарында 

билгеләнгән чикләүләр һәм таләпләр үтәлде.  

2019 елда Хисап палатасы түбәндәгеләргә экспертиза үткәрде: 

1. Бюджет һәм салым законнары мәсьәләләренә кагылышлы 22 

Татарстан Республикасы законы проектына. Закон 

проектларының бюджет законнары таләпләренә туры килүе, закон 

проектлары нигезләмәләренең Татарстан Республикасы бюджетына 

йогынтысы мәсьәләләре каралды.  

«Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» 

Татарстан Республикасы Законының 12 һәм 13 нче маддәләренә 

үзгәрешләр кертү турында»; «Махсус инвестицион контрактларда 

катнашучы оешмалар өчен оешмалар табышына салым буенча 

салым ставкасын билгеләү турында» Татарстан Республикасы 

Законының 2 нче маддәсенә үзгәрешләр кертү турында»; 

«Татарстан Республикасында инвестицион салым тотып калу 

турында»; «Оешмалар милкенә салым турында» Татарстан 

Республикасы Законының 3 нче маддәсенә үзгәрешләр кертү 

турында»; «Салым түләүчеләрнең аерым категорияләре өчен 

оешмалар табышына салым буенча салым ставкасын билгеләү 

турында» Татарстан Республикасы Законының 1 нче маддәсенә 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законнары 

проектларына экспертиза нәтиҗәләре буенча закон проектларын 

кабул итү Татарстан Республикасы бюджетының төшеп кала торган 

табышларына китерүе билгеләнде. Бюджет баланслылыгының 

ихтимал булган хәвеф-хәтәрләрен бетерү максатларында 
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бәяләмәләрдә 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар планлы вакыт 

аралыгына Татарстан Республикасы бюджеты турында Законга 

үзгәрешләр кертү кирәклеге турында билгеләп үтелде.  

2. «2018 елга Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше 

турында» һәм «2018 елга Татарстан Республикасы 

Территориаль мәҗбүри медицина иминиятләштерүе фонды 

бюджеты үтәлеше турында» Татарстан Республикасы законнары 

проектларына. Экспертиза нәтиҗәләре буенча закон проектлары 

күрсәткечләренең Хисап палатасының тышкы тикшерүен узган 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы 

ММИ Территориаль фонды бюджеты үтәлеше турында еллык 

хисапларның күрсәткечләренә туры килүе расланды. Составы һәм 

эчтәлеге буенча законнар проектлары һәм аларга кушымталар 

бюджет законнары белән билгеләнгән таләпләрне үтәп 

формалаштырылган.  

3. «2019-2024 елларга Татарстан Республикасында 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында 

кешеләр иминлеген тәэмин итү» һәм «Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре белән тәэмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программалары проектларына, шулай ук «2014-2020 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан 

Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» 

Татарстан Республикасы дәүләт программасына кертелә торган 

үзгәрешләр проектларына.  

Программаларга экспертиза 2015 елның 16 мартыннан 12-ТРЗ 

номерлы «Татарстан Республикасында стратегик планлаштыру 
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турында» Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнгән 

стратегик планлаштыруда катнашу буенча вәкаләтләр кысаларында 

уздырылды.  

Дәүләт программалары проектларына экспертиза нәтиҗәләре 

буенча Хисап палатасы ачыклаган типик җитешсезлекләр: 

финанслау күләмнәрен нигезләү һәм исәп-хисаплауның булмавы, 

программаларның нәтиҗәлелегенең соңгы күрсәткечләре белән 

төгәл бәйләнеше булмау, республиканың стратегик үсеш 

документлары белән килешенмәү.  
 

Законнар белән беркетелгән бурычлар һәм Хисап палатасына 

йөкләнгән вәкаләтләр нигезендә хисап елында 2019 елның 1 

кварталында, 1 яртыеллыгында һәм 9 ае эчендә Татарстан 

Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри 

медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты 

үтәлеше турында мониторинг уздырылды һәм тиешле бәяләмәләр 

әзерләнде.  

Республика бюджетының һәм Татарстан Республикасы 

Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды 

бюджетының агымдагы үтәлешен тикшереп тору кысаларында 

бюджетларны гамәлгә ашыру, керем һәм чыгым маддәләрен үтәү 

максатларында күләме һәм төзелеше буенча, ачык норматив 

йөкләмәләрне, дәүләт программаларын, илкүләм проектларны 

гамәлгә ашыру өчен ассигнованиеләрнең үз вакытында һәм тулы 

күләмдә булуның, социаль өлкәне тигез финанслауны тәэмин итү, 

дәүләт бурычының торышы, бюджет акчалары буенча кредитор 

һәм дебиторлык бурычларының торышы, бюджет законнарында 

билгеләнгән чикләүләрне үтәү максатларында норматив хокукый 

актларны үз вакытында кабул итүгә анализ ясалды.  
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Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан 

Республикасы ММИ Территориаль фонды бюджеты үтәлеше 

мониторингы нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр Татарстан 

Республикасы Дәүләт Советына тапшырылды.  
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 149, 264.4 нче 

маддәләре һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 97.3, 

97.6 нче маддәләре нигезләмәләрен гамәлгә ашырып, хисап елында 

Хисап палатасы 2018 ел өчен Татарстан Республикасы бюджеты 

үтәлеше турындагы Хисапны тышкы тикшерү һәм 2018 ел өчен 

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина 

иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты үтәлеше 

турындагы хисапны тикшерү уздырды.  

Тышкы тикшерү кысаларында бюджет акчаларын баш 

бүлүчеләрнең, бюджет керемнәренең баш администраторларының, 

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторларының еллык бюджет хисаплылыгы тикшерелде. 

2018 ел өчен Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше 

турындагы Хисапның керемнәр, чыгымнар һәм бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары буенча күрсәткечләре бюджет чаралары 

баш администраторларының еллык бюджет хисапларының 

берләштерелгән күрсәткечләренә һәм Татарстан Республикасы 

бюджетының җыелма бюджет росписе күрсәткечләренә туры килә 

дип расланган.  

2018 ел өчен бюджет үтәлеше турындагы хисап 

күрсәткечләренең закон белән расланган билгеләнешләрдән 

тайпылышлары объектив характерга ия, аларның сәбәпләре бюджет 

законнары белән билгеләнгән сәбәпләргә туры килә. 2018 елда 

республика бюджетын үтәгәндә бюджет чараларының баш 
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администраторлары тарафыннан кабул ителә торган чыгым 

йөкләмәләре җиткерелгән лимитлардан артмаган.  

Татарстан Республикасы ММИ Территориаль фонды 

бюджеты үтәлешен тикшерү нәтиҗәләре буенча керемнәрнең 

бюджет законнары нигезендә формалашуы, чыгымнарның 2019 

елга бюджет турында Законда каралган юнәлешләр буенча гамәлгә 

ашырылуы билгеләп үтелде.  

2019 елда Татарстан Республикасы дәүләт 

программаларын гамәлгә ашыру мониторингы дәвам итә. 

Мониторинг кысаларында дәүләт программаларына үз вакытында 

төзәтмәләр кертү һәм актуальләштерү, чыгымнарны үтәү, 

максатчан индикаторларга ирешү мәсьәләләре карала, кире кагулар 

ачыкланган очракта сәбәпләре анализлана.  

2018 елда үткәрелгән мониторинг нәтиҗәләре буенча хисап 

елында Татарстан Республикасының 2018 елга бюджет турында 

Законга кертелгән барлык дәүләт программалары финанслануы, 

аларны гамәлгә ашыру чыгымнары расланган күрсәткечләрдән 

98%ка үтәлүе, пландагы күрсәткечләргә ирешелгән дәүләт 

программаларын гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге индикаторлары 

өлеше гомуми санның 95,9% ын тәшкил итүе билгеләп үтелде. 

Республика дәүләт программаларын тормышка ашыруны 

тикшерү барышында хисап елы тәмамлангач дәүләт 

программалары чараларының нәтиҗәлелеге индикаторларына 

үзгәрешләр кертү фактлары ачыкланды: планлы күрсәткечләр 

нигездә ирешелгән күрсәткечләр дәрәҗәсенә кадәр үзгәртелде.  

«Татарстан Республикасы Хисап палатасы турында» 

Татарстан Республикасы Законының 13 нче маддәсе 11 нче 

пунктының Татарстан Республикасында бюджет процессын 
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камилләштерүгә юнәлдерелгән тәкъдимнәр әзерләү турындагы 

нигезләмәләрен гамәлгә ашырып, Татарстан Республикасы 

Хөкүмәтенә финанс елы дәвамында программа күрсәткечләрен 

төгәлләштерү сәбәпләрен һәм вакытларын билгеләү мәсьәләсен 

карау турында тәкъдим җибәрелде.  
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Тикшерү-ревизия эшчәнлеге 

 

2019 елда Хисап палатасы 54 тикшерү чарасы үткәрде, 488 

объектны тикшерде.  

Татарстан Республикасы бюджеты үтәлешенең аерым 

мәсьәләләре буенча тикшерү чаралары 11 муниципаль берәмлектә 

һәм республиканың 9 министрлыгында үткәрелде.  

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы йөкләмәсе буенча 

2016-2018 елларда һәм 2019 елның узган чорында балалар һәм 

яшьләрнең ялын тәэмин итүгә һәм оештыруга бүлеп бирелгән 

Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануның 

нәтиҗәлелек аудиты; 2017-2019 елларда кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына субсидияләр бирү өчен бүлеп бирелгән Татарстан 

Республикасы бюджеты чараларын куллануны тикшерү 

уздырылды.  

Хисап палатасы Татарстан Республикасы Президентының 

Коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе белән берлектә 

(эксперт төркеме составында) Татарстан Республикасы 

Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгында һәм ведомство 

карамагындагы учреждениеләрдә, Югары Ослан, Тәтеш, Ютазы 

муниципаль районнарында коррупциягә каршы чараларны гамәлгә 

ашыруда практик ярдәм күрсәтү буенча комплекслы чаралар 

үткәрүдә катнашты.  

Хисап палатасы белгечләре Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгында, Апас, Кама Тамагы, Минзәлә һәм 

Нурлат муниципаль районнарында тикшерү буенча Татарстан 

Республикасында Террорчылыкка каршы комиссия 

чараларында катнаштылар.  
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Татар транспорт прокуратурасы мөрәҗәгате буенча аның 

карамагындагы объектларда бюджет чараларын нәтиҗәле һәм 

максатчан файдалануны тәэмин итү мәсьәләләрен җайга сала 

торган дәүләт милкен саклау турындагы законнарның, бюджет һәм 

башка законнарның үтәлешен тикшерү үткәрелде.  

Кама транспорт прокуратурасы мөрәҗәгате буенча «ЮВТ 

АЭРО» АҖ дә (Бөгелмә шәһәре) Россия Федерациясе 

территориясендә төбәк һава транспортында пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыра торган оешмаларның бюджет законнарын үтәвен 

тикшерү уздырылды.  

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы күрсәтмәсе 

буенча үткәрелгән тикшерүләр буенча.  

Балалар һәм яшьләрнең ялын тәэмин итү һәм оештыру өчен 

Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануның 

нәтиҗәлелек аудиты.  

Сатулашулар үткәрмичә генә, шундый ук товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр сатып алуга килешүләр төзү фактлары 

ачыкланды. Товар һәм хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итүчеләрне 

билгеләнгән йөкләмәләрдән артык озак вакытка дебитор 

бурычлылыгына акча җәлеп итүгә китерә торган аванслау 

очраклары ачыкланды, бу исә бюджет акчаларын нәтиҗәсез 

файдалану куркынычын тудыра. Учреждениеләрдә товар-матди 

кыйммәтләрне исәптә тотмау, хисап мәгълүматларын бозу белән 

бәйле бухгалтерлык исәбен бозу очраклары ачыкланды.  

Туклануны оештырганда азык-төлекнең аерым төрләре буенча 

нормаларны үтәмәү очраклары ачыкланды. Учреждениеләрдә азык-

төлек продуктларына сатып алу бәяләренең чагыштырма анализы 
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аерым очракларда 200% тан артык күләмдә аерма булуын 

билгеләде.  

2018-2019 елларда кайбер учреждениеләрдә штатлар белән 

комплектлау 67% тан 87% ка кадәр тәшкил иткән. Түбәндәге 

вазыйфалар буенча вакансияләр булуы билгеләп үтелде: педагог-

психологлар, физкультура буенча инструкторлар.  

Лагерьларның аерым биналары, бүлмәләре һәм корылмалары 

балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру 

буенча хезмәт күрсәтү шартларына туры килми, капиталь ремонт 

үткәрүне таләп итә.  

  

Питрәч муниципаль районының «Акчарлак» БСЛ МБУ  

 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына субсидияләр бирү 

өчен бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты 

чараларын куллануны тикшерү.  

2017-2019 елларда кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итүгә 

(алга таба – КУЭЯ) Татарстан Республикасы бюджетында – 2 737,5 

млн.сум, шул исәптән 2017 елда – 488,6 млн. сум, 2018 елда – 792,8 

млн. сум, 2019 елның 1 октябренә 1 456,1 млн. сум чара каралган. .  

Тикшерелә торган вакыт аралыгы эчендә чыгымнарның төп 

юнәлешләре:  
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- «Химград» технополисы территориясендә индустриаль парк 

төзүгә – 308,6 млн. сум;  

- «Теләче» сәнәгать паркы төзелеше – 53,1 млн. сум;  

- микрозаемнар бирү механизмнарын үстерү – 493,1 млн. сум;  

- лизинг-грантлар бирү – 150,0 млн. сум;  

- Россия кредит оешмаларында җәлеп ителгән кредитлар 

буенча процентлар түләү белән бәйле булган чыгымнарны 

субсидияләштерү – 128,0 млн. рублей;  

- муниципаль программаларны (подпрограммаларны) гамәлгә 

ашыру кысаларында КУЭС ярдәм – 111,1 млн. сум;  

- экспорт юнәлешле КУЭСларына ярдәм күрсәтүне 

координацияләү үзәге үсеше – 72,3 млн. сум.  

Тикшерү барышында реконструкция объектларының смета 

бәясен 352,2 мең сум күләмендә арттыру ачыкланды, ул тикшерү 

барышында юкка чыгарылды.  

  
 

Татарстан Республикасы, Татарстан Республикасы ММИ 

Территориаль фонды бюджеты чараларын, дәүләт һәм муниципаль 

милектән файдалануның аерым мәсьәләләре буенча тикшерү 

чаралары Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында, 

Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгында, Татарстан 
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Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында, Татарстан 

Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгында, 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгында, Татарстан 

Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында, Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында, Татарстан 

Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәдәният 

министрлыгы карамагындагы учреждениеләр һәм уку 

йортларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

Баш ветеринария идарәсендә, Татарстан Республикасының Туризм 

буенча дәүләт комитетында, «Татарстан Республикасы Транспорт 

һәм юл хуҗалыгы министрлыгы каршындагы юл-транспорт 

комплексын карап тоту һәм үстерү баш идарәсе» ДКУ, «Казан 

«Агросәнәгать паркы» АҖ, «Татарстан Республикасында дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» ДБУ, 

«Профессор А.Ф. Агафонов исемендәге Республика клиник 

йогышлы авырулар хастаханәсе» ДАССО, «Республика клиник 

тире-венерология диспансеры» ДАССО һәм башка учреждениеләр 

һәм оешмаларда, шулай ук «Яр Чаллы шәһәре» муниципаль 

берәмлегендә, Апас, Арча, Алабуга, Зәй, Минзәлә, Мөслим, Балык 

Бистәсе, Спас, Теләче һәм Чирмешән муниципаль районнарында 

үткәрелде.  

Үткәрелгән тикшерү чаралары нәтиҗәләре буенча гомуми 

суммасы 3 829 432,6 мең сум булган, шул исәптән: Татарстан 

Республикасы бюджеты чаралары буенча – 2 774 119,2 мең сум, 

муниципаль берәмлекләр бюджетлары – 756 274,8 мең сум, 

Татарстан Республикасы ММИ Территориаль фонды бюджеты – 

245 479,3 мең сум, башка чаралар буенча – 536,5 мең сум, 
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күпфатирлы торак йортларны капиталь ремонтлауны 

финанслаштыру чаралары буенча – 22,8 мең сум хокук бозулар 

ачыкланды.  

2019 ел эчендә үткәрелгән тикшерү чаралары барышында Хисап 

палатасы ачыклаган финанс бозуларының 

төзелеше 

 

 
 

 

 

Комплекслы һәм тематик тикшерүләр үткәргәндә түбәндәге 

бозулар ачыкланды:  

- дәүләт (муниципаль) милке белән идарә иткәндә һәм аннан 

файдалангандагы бозулар – 2 431 198,1 мең сум;  
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- бухгалтерлык исәбен алып барганда, бухгалтерлык (финанс) 

хисаплылыкны төзегәндә һәм тапшырганда бозулар – 736 592,0 мең 

сум; 

- бюджетларны төзегәндә һәм куллангандагы бозулар – 412 

914,6 мең сум; 

- дәүләт (муниципаль) сатып алуларын гамәлгә ашырганда 

хокук бозулар – 182 363,5 мең сум;  

- бюджет чараларын нәтиҗәсез куллану – 66 364,4 мең сум.  
 

Хисап палатасы үткәргән тикшерү чаралары нәтиҗәләрен 

гомумиләштерү һәм анализлау түбәндәге системалы 

җитешсезлекләрне ачыкларга мөмкинлек бирә. 

1. Гомуми күләмдә шактый өлешне дәүләт (муниципаль) 

милке белән идарә иткәндә һәм файдаланганда хокук бозулар 

тәшкил итә.  

Документларны тиешенчә рәсмиләштермәү, аренда түләве 

буенча бурычларны түләтү буенча претензия эшен башкармау. 

Мәсәлән: 

 Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районын-

да җир өчен аренда түләве буенча кичектерелгән бурычларны 

түләтү буенча чаралар күрмәү нәтиҗәсендә район бюджетына 1 

902,4 мең сум күләмендә керем алынмаган.  

Тиешле хокукый нигезләрдән башка (милекче белән килешенеп 

булмау, аренда килешүләрен төземәү, конкурс процедураларын 

үткәрмәү) милекне өченче затларга файдалануга тапшыру.  

 Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районында 

Теләче авылы башкарма комитеты балансында саналган гомуми 

бәясе 1 700,3 мең сум булган муниципаль милек объектларынан (су 
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белән тәэмин итү челтәрләре) коммерциячел оешма («Мишә» 

ҖЧҖ) хокук билгеләү документларыннан башка гына файдалана.  

 Татарстан Республикасының Минзәлә муниципаль 

районында Минзәлә шәһәре балансында санала торган гомуми 

бәясе 36 471,6 мең сум булган коммуналь инфраструктура 

объектларыннан (су бүлү системасы, шәһәр мунчасы, 

суүткәргечнең тышкы челтәрләре), милекче белән килешмичә 

генә, коммерциячел оешма («Минзәлә районы коммуналь 

челтәрләре» АҖ) файдалануы ачыкланды.  

Җир ресурслары белән идарә итү һәм алардан файдалану белән 

бәйле бозулар  

 Арча муниципаль районында «Кырлай» агрофирмасы, 

хокук билгеләү документларын рәсмиләштермичә генә, ике җир 

кишәрлегеннән файдалана. Район бюджетына алынып бетмәгән 

аренда түләвенең гомуми суммасы 150 мең сум тәшкил итте.  

 Яр Чаллы шәһәрендә «Стройдеталь-М» ҖЧҖ Яр Чаллы 

шәһәре муниципаль берәмлегенә караган 10,1 га мәйданлы җир 

кишәрлегеннән тиешле рәсмиләштерелгән документлардан башка 

гына файдаланды, бу шәһәр бюджетына 5 987,4 мең сум күләмендә 

аренда түләве кермәүгә китерде. Тикшерү барышында дәгъва хаты 

җибәрелде. Эш Арбитраж судында карала.  

Моннан тыш, Чаллы шәһәре Башкарма комитеты «ПЭК» 

ҖЧҖгә калдыклар күмү өчен 10,4 га мәйданлы җир кишәрлеген 

арендага биргән. «ПЭК» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

күрсәтелгән җир кишәрлегендә сыйфатлы грунт карьерасын ачкан, 

бу исә гамәлгә ашырыла торган эшчәнлекнең рөхсәт ителгән 

файдалануга туры килмәве булып тора.  
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  Спас муниципаль районында аерым җир 

кишәрлекләрендә, аренда килешүләре төземичә, чит оешмалар 

эшчәнлекләрен гамәлгә ашыралар. Шулай итеп, гомуми чиге 

булган ике җир кишәрлегендә, аренда килешүе төземичә генә, 2018 

елның ноябреннән бирле «Экосервис» ҖЧҖ файдалана торган 

каты көнкүреш калдыклары полигоны урнашкан.  

Озак вакыт файдаланылмый торган күчемсез милек 

объектларын һәм товар-матди кыйммәтләрне хуҗалык 

әйләнешенә кертү буенча чаралар күрмәү.  

«Казан «Агросәнәгать паркы» АҖдә гомуми бәясе  

11 296,7 мең сум булган (прилавкалар, витриналар, лаборатор 

җиһазлар) кирәк булмаган милек бар.  

 
   

   

 

 Теләче муниципаль районында Теләче авылы Башкарма 

комитеты һәм районның Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы 

алар балансында булган һәм озак вакыт файдаланылмый торган 

күчемсез милек, автотранспорт, көнкүреш техникасы, гомуми бәясе 

28 050,4 мең сум булган җиһазларны хуҗалык әйләнешенә кертү 

буенча чаралар күрми.  
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  Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районында район 

һәм Зәй шәһәре балансында торган гомуми бәясе 7 539,7 мең сум 

булган биналар һәм башка төп чараларны хуҗалык әйләнешенә 

җәлеп итү яки сату яки үз вакытында исәптән чыгару буенча 

чаралар күрелми.  

 Татарстан Республикасының Алабуга муниципаль районында 

тикшерү вакытына гомуми бәясе 147 101,2 мең сум булган бина-

лар, автотранспорт, көнкүреш техникасы, җиһазлар аерым очрак-

ларда өч елдан артык файдаланылмаган. Аларны тиешенчә карап 

тотмау сәбәпле, күрсәтелгән милекне югалту куркынычы бар иде.  

   

Файдаланылмый торган транспорт чаралары  
 

 Татарстан Республикасы Арча муниципаль районында 

районның тикшерелә торган учреждениеләре балансында булган 

матди активларны хуҗалык әйләнешенә кертү яки үз вакытында 

исәптән чыгару буенча тулы күләмдә чаралар күрелмәгән. Шулай 

итеп, белем бирү учреждениеләре балансында гомуми баланс бәясе 

4 180,9 мең сум булган 5 автотранспорт чарасы, 432,8 мең сумлык 

башка хуҗалык милке саналган.  
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Файдаланылмый торган транспорт чаралары 
 

 Татарстан Республикасы Апас муниципаль районында му-

ниципаль район Башкарма комитеты балансында булган 6 бокслы 

гараж һәм аның астында 940,0 мең сумлык җир кишәрлеге биш ел-

дан артык файдаланылмаган.  

 «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының профессор А.Ф. Агафонов исемендәге 

Республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсе» ДАССОда, 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Республика клиник тире-венерология диспансеры» ДАССОсында 

гомуми бәясе 6,3 млн. сум һәм 19,3 млн. сум булган 

файдаланылмый торган күчемсез милекне, медицина җиһазларын, 

автотранспорт, көнкүреш һәм оргтехниканы хуҗалык әйләнешенә 

җәлеп итү буенча чаралар күрелмәгән.  
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«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

профессор А.Ф. Агафонов исемендәге Республика клиник йогышлы 

авырулар хастаханәсе» ДАССО  

 

 «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Республика клиник тире-венерология диспансеры» ДАССО  

 

2. Бухгалтерлык исәбен алып бару, бухгалтерлык (финанс) 

хисабын төзү һәм бирү кагыйдәләрен бозу. 

• «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Республика клиник тире-венерология 

диспансеры» ДАССОда бухгалтерлык исәбен алу регистрларында 

98 876,4 мең сумлык күчемсез милек, җир кишәрлекләре 

чагылдырылмаган. Финанс хисаплылыгын бозу фактлары буенча 

административ хокук бозулар турында дүрт беркетмә төзелде.  

 Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына 

караган уку йортларында («Казан хореография училищесы» дәүләт 
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автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, «Казан театр 

училищесы» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, 

«И.В. Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, «Н. И. Фешин 

исемендәге Казан сәнгать училищесы» дәүләт автоном һөнәри 

белем бирү учреждениесе, «Казан халык һәм сәнгать һөнәрчелеге 

техникумы» дәүләт бюджет һөнәри белем бирү учреждениесе) 

гомуми күләме 1 224,8 мең сум булган бухгалтерлык исәбен алып 

баруга, бухгалтерлык (финанс) хисаплылыгын төзү һәм бирүгә 

карата таләпләрне бозу турында фактлар ачыкланган. Күрсәтелгән 

фактлар буенча 5 вазыйфаи затка карата административ хокук бо-

зулар турында 8 беркетмә төзелде.  

 Татарстан Республикасы Апас муниципаль районында 

бухгалтерлык исәбен алу регистрларында Татарстан Республикасы 

Юстиция министрлыгына бушлай бирелгән 6 273,9 мең сумлык 

биналарның бәясе чагылыш тапмаган.  

 Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль 

районында муниципаль район Советының бухгалтерлык исәбе 

буенча 853,3 мең сумлык чит учреждениегә бушлай тапшырылган 

Subaru Legasy автомобиленең (2007 елда чыгарылган) бәясе 

чагылыш тапмаган; муниципаль районның мәгариф бүлеге һәм 

алты мәгариф учреждениесе тиешенчә рәсмиләштерелмәгән 

документлар нигезендә гомуми бәясе 5 973,9 мең сум булган 

ягулык-майлау материалларын исәптән төшергәннәр; Финанс-

бюджет һәм җир-мөлкәт палатасының бухгалтерлык исәбе буенча 

төп чараның (район казнасы составында исәпкә алынган койма) 

бәясен 3 143,9 мең сумга нигезсез арттыруга юл куелган. 
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Вазыйфаи затларга карата административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзелде.  

 Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районында 

Теләче авылы Башкарма комитетының бухгалтерлык исәбе буенча 

килешүләр буенча бушлай файдалануга тапшырылган гомуми 

бәясе 26 975 мең сум булган мөлкәт, җир кишәрлекләре чагылыш 

тапмаган. Теләче муниципаль районы Башкарма комитетының 

вазыйфаи затына карата административ хокук бозу турында 

беркетмә төзелде.  

3. Дәүләт (муниципаль) сатып алулар вакытында бозулар 

Дәүләт һәм муниципаль заказчылар тарафыннан тәэмин 

итүчеләрнең (башкаручылар) контракт шартларын үтәмәве белән 

бәйле чаралар күрмәве.  

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районында район 

Башкарма комитеты тарафыннан «Волгадорстрой» ҖЧҖ нә юл 

эшләрен башкару буенча йөкләмәләрне вакытында үтәмәгән өчен 

166,9 мең сумлык неустойкалар (пеня) түләү буенча таләпләр 

җибәрелмәгән. Тикшерү барышында дәгъва җибәрелде, 119,2 мең 

сум күләмендә пеня түләнде.  

Билгеләнгән процедураларны бозып, сатулашулар уздырмыйча 

гына заказларны урнаштыру һәм үтәү.  

 Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районында, 

сатулашулар уздырмыйча гына, 1 849,2 мең сумлык товарлар һәм 

хезмәт күрсәтүләр сатып алынды. Теләче авылы Башкарма 

комитеты, район бюджет учреждениеләре 517,2 мең сумлык 

чынбарлыкта башкарылмаган эшләрне (автомобильләрне 

ремонтлау, спорт инвентаре, электр товарлары алу) кабул иткән 

һәм түләгән.  
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 Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында 

күзәтүчесез хайваннар санын тәртипкә салу буенча район 

Башкарма комитеты төзегән 321,0 мең сум күләмендәге дәүләт 

контракты күрсәтелә торган хезмәтләр күләме өлешендә аукцион 

документларында каралган таләпләргә туры килми. Контрактта 

башта бәйге документациясе белән билгеләнгән шартларны үзгәртү 

нәтиҗәсендә контрактны түләгәндә 137,3 мең сум күләмендә 

субвенция акчаларының бер өлешен нәтиҗәсез файдалануга юл 

куелган була. Акча район бюджетына кире кайтарылды.  

 Татарстан Республикасының Алабуга муниципаль 

районында муниципаль сатып алулар барышында, сатулашулар 

үткәрмичә генә, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып алу, 

шулай ук чынбарлыкта башкарылмаган хезмәтләрне кабул итү 

һәм түләү белән бәйле 4 924 мең сумлык хокук бозулар 

ачыкланды.  

Төзелеш эшләренең бәясен арттыру, башкарылмаган эш 

күләмен түләү. 

«Яр Чаллы шәһәре» муниципаль берәмлегендә башкарылган 

эшләрнең һәм материалларның гомуми бәясе 6 782,1 мең сумга, 

шул исәптән Җиңү паркын реконструкцияләү – 243,8 мең сумга, 

җир асты кичүләрен капиталь ремонтлау – 2 000,0 мең сумга, 

канализация коллекторын алыштыру эшләре – 4 538,3 мең сумга 

арттырылган. 5 174,8 мең сум күләмендә чаралар Яр Чаллы шәһәре 

бюджетына кире кайтарылган, 1 607,2 мең сумлык элек 

башкарылган һәм исәпкә алынмаган эш күләмнәре кабул ителгән.  

«Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш 

идарәсе» ДКУда муниципаль берәмлекләрдә спорт объектларын 

капиталь ремонтлауга һәм төзүгә бүлеп бирелгән Татарстан 
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Республикасы бюджеты чараларын куллануны тикшерү 

нәтиҗәсендә башкарылган эшләрнең бәясен 1 913,8 мең сумга 

арттыру, дәүләт контрактлары буенча аванслау тәртибен бозу 

ачыкланды. Әйтик, «Локомотив» спорт комплексы 

территориясендә футбол кырына нигез салганда, мәсәлән, (бер 

куб.м. өчен 380 сум күләмендә) вак табигый ком кулланылган, 

түләүгә төзелеш эшләре өчен табигый баетылган ком кабул ителгән 

(бер куб. м өчен 860 сум), арттыру 1 127,9 мең сум тәшкил итә. 

Тикшерү барышында җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар 

күрелде.  

«Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы каршындагы юл-

транспорт комплексын карап тоту 

һәм үстерү баш идарәсе» ДКУна 

«Сыйфатлы һәм куркынычсыз 

юллар» өстенлекле проектын 

гамәлгә ашыруга, шулай ук бакча 

(яшелчәчелек) ширкәтләренә 

юллар төзү, реконструкцияләүгә 

һәм ремонтлауга бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы 

бюджеты чараларын куллануны тикшерү нәтиҗәсендә 

башкарылган эшләрнең бәясен 4 558,8 мең сумга арттыру 

ачыкланган.  Тикшерү чарасы барышында чаралар Татарстан 

Республикасы бюджетына тулысынча кире кайтарылды. Гарантия 

йөкләмәләре кысаларында юкка чыгару башкарылган юл 

эшләренең аерым техник җитешсезлекләре ачыкланды, 

кисәтүләрнең бер өлеше тикшерү барышында юкка чыгарылды.  
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Теләче муниципаль районында Теләче авылы Башкарма 

комитеты, районның бюджет учреждениеләре 517,2 мең сумлык 

гамәлдә башкарылмаган эшләр кабул ителгән һәм түләнгән (көч 

кабелен җәю – 215 погон метр, цемент эретмәсендә брусчаткадан 

капламаны демонтажлау һәм төзү эшләре башкарылмаган).  
 

4. Бюджетлар формалаштырганда һәм үтәгәндә бозулар.  

 Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районында 

бюджетларны формалаштырганда һәм үтәгәндә закон бозулар 17 

609,9 мең сум тәшкил иткән – Зәй шәһәре һәм район башкарма 

комитетлары бюджет классификациясенең тиешле булмаган 

кодлары буенча чыгымнар башкарган.  

 Татарстан Республикасы Апас муниципаль районында 

хокук бозулар 7 991,4 мең сум тәшкил иткән – Апас ш.т. б. 

Башкарма комитеты һәм «Апас муниципаль районының 

үзәкләштерелгән клуб системасы» МБУ бюджет 

классификациясенең тиешле булмаган кодлары буенча 806,5 мең 

сум күләмендә чыгымнар ясаган, табышка салым, җир салымына 

һәм милеккә салым буенча кичектерелгән бурыч булу нәтиҗәсендә 

җирле бюджет 7 184,9 мең сум күләмендә керем алып 

бетерелмәгән.  

 Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районында 

җир салымы һәм физик затлар милкенә салым түләү буенча 

кичектерелгән бурычлар булу нәтиҗәсендә җирле бюджет 7 204,1 

мең сум акча алып бетерелмәгән.  

 Татарстан Республикасы халкының мәшгульлегенә ярдәм 

итүгә бүлеп бирелгән бюджет чараларын максатчан һәм нәтиҗәле 

файдалануны тикшерү 1991 елның 19 апреленнән 1032-1 номерлы 
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«Россия Федерациясендә халыкның мәшгульлеге турында» Россия 

Федерациясе Законының 2 нче маддәсен бозып, шәхси эшмәкәрләр 

һәм коммерция оешмаларын гамәлгә куючылар булып торучы 

гражданнарның эшсез дип танылуын һәм 594 мең сум күләмендә 

үзмәшгульлекне оештыруга финанс ярдәме алуын билгеләде. 

Моннан тыш, юридик зат, шәхси эшмәкәр яки крестьян (фермер) 

хуҗалыгы буларак дәүләт теркәве вакытында билгеләнгән тәртиптә 

эшсез дип танылган гражданнарга бер тапкыр бирелә торган 

финанс ярдәме күрсәтү тәртибен, шулай ук Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 29 маеннан 

431 номерлы карары белән расланган тиешле дәүләт теркәве өчен 

документлар әзерләүгә бер тапкыр бирелә торган финанс ярдәме 

күрсәтү тәртибен гамәлгә ашыруда бозулар ачыкланды.  
 

5. Татарстан Республикасы бюджет чараларын нәтиҗәсез 

фйдалану. 

 Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгында 2012 

елда «Укыту әдәбиятының электрон фонды» мәгълүмат система-

сын эшләү һәм төзүне түләүгә чыгымнар нәтиҗәсендә тотылган 

984,0 мең сумлык Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын 

нәтиҗәсез файдалану ачыкланды, нәтиҗәдә бу система 

файдалануга кертелмәгән. Республиканың аерым муниципаль рай-
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оннарында кирәк булмаган дәреслекләр сатып алу өчен 617,2 мең 

сум акча тотылган.  
 

 Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында 

2017 елның декабрендә республика муниципаль берәмлекләренә 

Татарстан Республикасының ерак урнашкан һәм аз кеше яши 

торган авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарларны 

китерү буенча кулланучылар кооперациясе оешмалары чыгым-

нарын каплауга 9 537,9 мең сум күчерелгән субсидияләр 2017 

елда файдаланылмаган һәм 2018 елның гыйнварында министр-

лык тарафыннан республика бюджетына кире кайтарылган.  

 «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

профессор А.Ф. Агафонов исемендәге Республика клиник 

йогышлы авырулар хастаханәсе» ДАССОда бюджет акчаларын 

куллануның нәтиҗәлелеге тәэмин ителмәгән, бу исәпләнгән 

язулардан артык 1 897,7 мең сум күләмендә иминият 

кертемнәрен түләүдә һәм 147,8 мең сум күләмендә кирәк 

булмаган күчемсез милек объектын карап тоту буенча 

коммуналь һәм эксплуатация чыгымнарын түләүдә чагылыш 

тапкан.  

 Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районында 

республика бюджеты акчаларыннан нәтиҗәсез файдалануга 

балаларга белем бирү, җәйге ял итү өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан районга бүлеп бирелгән 12 978,9 мең сумлык 

бюджетара трансфертлардан файдаланмау нәтиҗәсендә юл 

куелган. Акчалар Татарстан Республикасы бюджетына кире 

кайтарылды.  
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2019 елда Хисап палатасы үткәргән тикшерү чаралары 

нәтиҗәләре буенча бюджет чараларын тотканда, республика һәм 

муниципаль милектән файдаланганда ачыкланган финанс 

бозуларын һәм җитешсезлекләрне бетерү буенча гомуми күләме 3 

483 545,7 мең сум булган (ачыкланган хокук бозуларның 91% ы) 

чаралар күрелде. 

Министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләренә, 

муниципаль берәмлекләр башлыкларына 34 күрсәтмә һәм 68 

мәгълүмати хат җибәрелде. Барлык тикшерү чаралары 

материаллары Татарстан Республикасы Прокуратурасына 

юлланды.  

Хисап елында 3 юридик һәм 33 вазыйфаи зат административ 

җаваплылыкка тартылды. Барлыгы 13 кисәтү ясалды һәм 

гомуми күләме 301,6 мең сум булган штраф салынды. Хисап 

палатасы һәм прокуратура органнары күрсәтмәләре буенча 69 

вазыйфаи зат дисциплинар җаваплылыкка тартылды, 5се биләгән 

вазыйфаларыннан азат ителде. Тикшерү материаллары буенча 2 

җинаять эше кузгатылды.  

 

Эшчәнлекне методологик яктан тәэмин итү 

 

Хисап  палатасы тарафыннан аңа йөкләнгән вәкаләтләрне 

тормышка ашыру максатында хисап елында тикшерү эшчәнлеген 

методологик яктан тәэмин итү буенча эш дәвам ителде. 

2011 елның 7 февралендә кабул ителгән 6-ФЗ номерлы 

«Россия Федерациясе субъектларының тикшерү-хисап органнарын 

оештыру һәм эшчәнлегенең төп принциплары турында»  федераль 

закон таләпләре нигезендә тышкы дәүләт финанс тикшерүе 
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органнары үз вәкаләтләрен стандартлар нигезендә тормышка 

ашыра. Хисап палатасында эшчәнлекне оештыру һәм тикшерү һәм 

экспертиза-аналитика чараларын үткәрү өчен кулланыла торган 15 

стандарт эшләнде һәм расланды.  

Тышкы дәүләт финанс тикшерүен тормышка ашыру буенча 

функцияләрне башкару сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген тәэмин итү 

өчен, бюджет законнарындагы үзгәрешләрне һәм тикшерү 

эшчәнлегендә тупланган практиканы истә тотып, гамәлдәге 

стандартларны һәм Хисап палатасының башка методик 

документларын актуальләштерү үткәрелә.  

Хисап елында Хисап палатасы һәм Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләренең тикшерү-хисап органнарының үзара 

хезмәт итешүен оештыру һәм тормышка ашыруга бердәм 

ысулларны тәэмин итү максатында, уртак һәм параллель тикшерү 

һәм экспертиза-аналитика чараларын үткәрү тәртибен билгели 

торган стандартка чара үткәрә торган яклар тарафыннан тикшерү 

материалларын тормышка ашыру мәсьәләләрен регламентлый 

торган үзгәрешләр кертелде.  

 

Россия Федерациясе Хисап палатасы, Россия Федерациясе 

Хисап палатасы каршындагы Тикшерү-хисап органнары 

советы, Россия Федерациясе субъектлары тикшерү-хисап 

органнары белән үзара хезмәттәшлек, халыкара хезмәттәшлек 

 

2019 елда Хисап палатасы тарафыннан Россия Федерациясе 

Хисап палатасы, Россия Федерациясе Хисап палатасы каршындагы 

Тикшерү-хисап органнары советы (алга таба - Совет), региональ 
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тикшерү-хисап органнары белән үзара хезмәттәшлекне үстерү һәм 

ныгыту буенча эш дәвам иттерелде.   

Ноябрьдә Казанда Россия Федерациясе Хисап палатасы 

аудиторы Д.А.Зайцев һәм Советның Идел буе федераль 

округындагы бүлекчәсе Рәисе, Хисап палатасы Рәисе А.И.Демидов 

җитәкчелегендә Россия Федерациясе субъектларында тикшерү-

хисап органнары тарафыннан илкүләм проектларга мониторинг 

үткәрү системасын кертү буенча стретегик сессия узды.  

Чарада Россия Федерациясенең Идел буе федераль округы 

составына керә торган субъектларындагы тышкы финанс 

тикшерүенең региональ органнары вәкилләре, Советның Төньяк  

Кавказ федераль округындагы бүлекчәсе Рәисе, Ставрополь крае 

Тикшерү-хисап палатасы Рәисе А.А.Колесников, Дагыстан 

Республикасы Хисап палатасы, Чечня Республикасы Хисап 

палатасы, Камчатка крае Тикшерү-хисап палатасы делегациясе, 

шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, 

хокук саклау органнары, иҗтимагый оешмалар вәкилләре 

катнашты. 

Әлеге юнәлеш буенча Татарстан Республикасында үткәрелә 

торган эш турында Советның Идел буе федераль округындагы 

бүлекчәсе Рәисе, Хисап палатасы Рәисе А.И.Демидов, Татарстан 
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Республикасы Премьер-министрының беренче урынбасары, 

Региональ проект офисы җитәкчесе урынбасары 

Р.К.Нигъмәтуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе 

урынбасары, «Бердәм Россия» партиясенең Татарстандагы 

региональ бүлегендә илкүләм проектларны тормышка ашыруны 

тикшерү буенча эшче төркем Рәисе Т.П.Ларионова чыгыш ясады. 

Чара кысаларында төркемнәрдә эш үткәрелде. Аның барышында 

катнашучылар илкүләм проектларны тормышка ашыруга 

мониторинг үткәрүдә катнашучы органнарның үзара тәэсир итешү 

системасын төзү ысуллары, шулай ук регионнарда проектларны 

тормышка ашыру стратегиясе мәсьәләләре турында фикер алышты.  
 

Советның Идел буе 

федераль округындагы 

бүлекчәсе Рәисе, Хисап 

палатасы Рәисе А.И.Демидов, 

Советның методология 

мәсьәләләре буенча рәис 

урынбасары, Хисап палатасы 

аудиторы А.Р. Вәлиев 

декабрьдә Совет Президиумының Мәскәүдә узган киңәйтелгән 

утырышында катнашты. 

Утырыш барышында Совет Президиумының яңа составы 

расланды, Советның бүлекчәләре һәм комиссияләре рәисләре 

сайланды. Хисап палатасы Рәисе А.И.Демидов кабаттан Совет 

Президиумы әгзасы, Советның Идел буе федераль округындагы 

бүлекчәсе Рәисе итеп сайланды.   

Узган чаралар кысаларында дәүләт аудиты мәсьәләләре буенча 

тренинглар һәм илкүләм проектларны тормышка ашыруга 
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мониторинг үткәрү мәсьәләләре буенча стратегик сессия 

оештырылды һәм уздырылды. Шулай ук тышкы дәүләт аудиты 

(тикшерүе) барышында ачыклана торган Бозулар классификаторын 

камилләштерү буенча эшче төркемнең беренче утырышы 

үткәрелде. Биш региональ тикшерү-хисап органнары исәбендә 

әлеге эшче төркем составында Хисап палатасы да тәкъдим ителде.  
 

2019 ел дәвамында Советның методология мәсьәләләре буенча 

рәис урынбасары, Хисап палатасы аудиторы А.Р. Вәлиев 

комиссиянең Мәскәүдә узган утырышларында катнашты. Хисап 

палатасы актив рәвештә комиссиянең кайбер документларын, шул 

исәптән Россия Федерациясе субъектлары тарафыннан кабул итү 

һәм алга таба аларны тормышка ашыру этапларында дәүләт 

программаларын тормышка ашыруга тотылган бюджет 

чыгымнарының нәтиҗәлелеген бәяләүне үткәрү буенча Методик 

алымнарны, Спорт инфраструктурасының эре объектларын 

куллануның нәтиҗәлелеген бәяләү буенча Типовой мәсьәләләр 

проектын әзерләүдә катнашты.   

Советның хокукый мәсьәләләр буенча комиссиясе әгъзасы, 

Хисап палатасының юридик бүлек мөдире С.А.Козина майда 

Грозный шәһәрендә хокукый мәсьәләләр буенча узган комиссия 

утырышында катнашты. Анда 2018 елның 27 декабрендә кабул 

ителгән 566-ФЗ номерлы федераль закон үтәлеше, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү мәсьәләләре 

каралды.  
 

Хисап чорында Коллегия әгъзалары, Хисап палатасының 

структур бүлекчә җитәкчеләре Россия Федерациясе Хисап палатасы 

тарафыннан видеоконференция форматында оештырылган 13 укыту 
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семинарында, шул исәптән 

тәҗрибә уртаклашу буенча узган 

Россия-Әзербәйҗан, Россия-

Кыргызстан һәм Россия-

Финляндия арасында узган 

семинарларда катнашты. 

Хисап палатасы аудиторы 

И.А.Мөбарәков Россия Федерациясе Хисап палатасы 

җитәкчелегендә узган чараларда: Гайдар форумының гыйнварда 

Мәскәүдә үткән «Стратегик аудит: югары органнар илкүләм 

максатларга ирешүне ничек бәяли?» сессиясендә, октябрьдә Санкт-

Петербург шәһәрендә узган «Россия регионнарында һәм 

шәһәрләрендә стратегик планлаштыру: территорияләр өчен 

илкүләм максатлар һәм эффектлар» XVIII гомумроссия форумында 

катнашты.  

Июньдә Хисап палатасы вәкилләре Совет Президиумының 

Ростов-на-Донуда узган утырышында һәм «Илкүләм һәм 

өстенлекле проектларны тормышка ашырганда тышкы дәүләт 

финанс тикшерүенең роле: практика һәм актуаль мәсьәләләр» 

бөтенроссия семинар-киңәшмәсендә; Пермь шәһәрендәге «Бюджет 

инвестицияләрен тотуның нәтиҗәлелеге. Практика һәм финанс 

тикшерүен тормышка ашыргандагы проблемалар»га багышланган 

түгәрәк өстәлдә катнашты.  

 

Июньдә Хисап палатасы аудиторы А.Р.Вәлиев Россия 

Федерациясе Хисап палатасының Мәскәү социаль һәм икътисадый 

фәннәр югары мәктәбендә узган стратегик сессиясендә катнашты. 

Биредә илкүләм проектларга мониторинг үткәрү алымнары, шул 
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исәптән Россия Федерациясе 

субъектларының тикшерү-хисап  

органнары белән үзара 

хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча 

фикер алышу узды.  
 

Хисап елында халыкара 

хезмәттәшлек тә дәвам итте.  

Мартта Хисап палатасында Европаның җирле үзидарә 

хартиясе нигезләмәләрен башкаруны мониторинглау максаты 

белән Россия Федерациясенә визиты кысаларында Казанга килгән 

Европа Советының җирле һәм региональ хакимият конгрессы 

делегациясе булып китте. Очрашу барышында сүз җирле 

бюджетларны үзләштерүне тикшерүне тормышка ашыру 

мәсьәләләре турында барды.  

Тышкы финанс тикшерүе региональ органнарының Европа 

оешмасындагы (алга таба – ЕВРОРАИ) әгъзалык кысаларында 2019 

елда Хисап палатасы вәкилләре май аенда Варшава шәһәрендә 

(Польша) узган «Ачык бурыч аудиты» ЕВРОРАИ халыкара 

семинарында, октябрьдә Линц шәһәрендә (Австрия) узган 

«Мәгариф өлкәсендәге учреждениеләр аудиты» Х ЕВРОРАИ 

Конгрессында һәм ЕВРОРАИ Генераль Ассамблеясында катнашты. 

 

Сентябрьдә Совет 

Президиумы әгъзасы, Хисап 

палатасы Рәисе А.И.Демидов 

Мәскәүдә Аудитның югары 

органнары халыкара 

оешмасының (алга таба – 
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ИНТОСАИ) XXIII Конгрессы эшендә катнашты. Фикер алышуга 

дәүләт идарәсен үстерүдә мәгълүмати технологияләр куллану һәм 

илкүләм приоритетлар һәм максатларга ирешүдә аудитның югары 

органнары роле мәсьәләләре кертелде. Конгресс кысаларында 

Россия Федерациясе Хисап палатасына ИНТОСАИ рәисе 

вәкаләтләрен тапшыру буенча тантаналы чара узды – өч ел 

дәвамында Россия Хисап палатасы халыкара аудиторлык көн 

тәртибен формалаштырачак.  

ИНТОСАИ Конгрессында катнашучыларны сәламләү сүзе 

белән Россия Федерациясе Президенты В.В.Путин чыгыш ясады.  

Хисап елында Хисап палатасы Чечня Республикасы Хисап 

палатасы белән алар делегациясенең апрельдә Казанга килүе, 

Хисап палатасы делегациясенең 

сентябрьдә Дагыстанга визиты 

кысаларында Дагыстан Республикасы 

Хисап палатасы белән үзара тәэсир итешү 

һәм хезмәттәшлек итү турында 

килешүләргә кул куйды. Биредә Хисап 

палатасы Рәисе А.И.Демидов регион 

башлыгы В.А.Васильев һәм республика 

Хөкүмәте Рәисе А.А.Здунов белән 

очрашты.  

2019 елда Хисап палатасы төзелүгә 15 ел тулды. 

Тантаналы җыелышта Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советы Рәисе Ф.Х. Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советының Бюджет, салымнар һәм финанслар буенча комитеты 

рәисе Л.А.Якунин, шулай ук республика муниципаль 

берәмлекләренең тикшерү-хисап палаталары җитәкчеләре 
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катнашты. Хисап 

палатасы коллективы 

исеменә Татарстан 

Республикасы 

Президенты 

Р.Н.Миңнеханов һәм 

Россия Федерациясе 

Хисап палатасы Рәисе А.Л.Кудринның Рәхмәт хатлары 

җиткерелде.  

 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 

тикшерү-хисап органнары, Россия Федерациясе Муниципаль 

тикшерү-хисап органнары союзы белән үзара хезмәттәшлек  

 

Хисап елында Хисап палатасы муниципаль финанс 

тикшерүенең нәтиҗәлелеген арттыруга, Татарстан Республикасы 

Тикшерү-хисап органнары советы эшчәнлеге кысаларында 

республика тикшерү-хисап органнарының үзара хезмәттәшлеген 

тәэмин итүгә юнәлдерелгән эшен дәвам иттерде.  

Муниципаль тикшерү-хисап органнарына тикшерү-ревизия 

һәм экспертиза-аналитик эшчәнлекнең төп юнәлешләре буенча 

оештыру, хокукый, методик, мәгълүмати ярдәм күрсәтелде.  

Барлык муниципаль районнар һәм шәһәр округларының 

тикшерү-хисап органнарына кураторлар – Хисап палатасы 

аудиторлары һәм структура бүлекчәләре җитәкчеләре беркетелде. 

Ай саен муниципаль берәмлекләрнең тикшерү-хисап 

органнары эшчәнлегенә мониторинг үткәрелде.  
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Июньдә Хисап палатасы һәм кайбер муниципаль тикшерү-

хисап палаталары вәкилләре Якутск шәһрендә узган Россия 

Федерациясенең Муниципаль тикшерү-хисап органнары Союзы 

әгъзаларының Гомуми җыелышында (XVIII Конференциясендә) 

катнашты.  

Республика муниципаль 

берәмлекләренең тикшерү-

хисап органнары вәкилләре 

июньдә Хисап палатасы 

базасында дистанцион белем 

бирү системасын гамәлгә 

кертү буенча проект 

кысаларында тикшерү-хисап 

органнары хезмәткәрләренең һөнәри үсеше мәсьәләләре буенча 

Совет комиссиясе белән берлектә Россия Федерациясе Хисап 

палатасы оештырган укыту семинарында катнашты. Семинар 

барышында дәүләт (муниципаль) биремне формалаштыру, башкару 

һәм финанс яктан тәэмин итүдәге төп бозулар һәм җитешсезлекләр, 

ачыклана торган бозуларны классификацияләү, инвестиция 

программалары һәм проектларын төзү һәм тормышка ашыру 

мәсьәләләре каралды.   
 

Татарстан Республикасы 

Тикшерү-хисап органнары 

советының декабрьдә узган  

утырышында 2019 елгы эш 

нәтиҗәләре, тышкы финанс 

тикшерүенең актуаль 
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мәсьәләләре, оештыру мәсьәләләре каралды, эшчәнлекнең 

өстенлекле юнәлешләре билгеләнде, «Татарстан Республикасының 

иң яхшы финанс тикшерүчесе» исеменә үткәрелгән бәйгегә нәтиҗә 

ясалды.  

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм 

хокук саклау органнары белән үзара хезмәттәшлек  
 

2019 елда Татарстан Республикасында дәүләт финанс 

тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү 

советы эшчәнлеге кысаларында финанс тикшерүе органнары һәм 

хокук саклау органнарының үзара хезмәттәшлеген үстерү буенча 

эш дәвам иттерелде.  

Финанс-бюджет өлкәсендә бозуларны кисәтү һәм 

профилактикалау максатында, министрлыкларга, ведомство һәм 

республиканың муниципаль берәмлекләренә ел саен дәүләт 

(муниципаль) финанс тикшерүе органнары тарафыннан ачыклана 

торган бозулар һәм җитешсезлекләрне анализлау һәм 

системалаштыру нәтиҗәләре буенча Бәяләмә җибәрелә.  

Апрельдә А.И.Демидов рәислегендә узган утырышта дәүләт 

һәм муниципаль милек белән идарә итү һәм файдалану тәртибен 

бозу; ведомство эчендәге финанс тикшерүенең нәтиҗәлелеген 

арттыру; дәүләт хакимияте, җирле үзидарә органнарының, дәүләт 

учреждениеләренең бюджет исәбен алып баруның мәгълүмати 

системасына күчү шартларында дистанцион аудит (тикшерү) 

механизмнарын гамәлгә кертү тәртибен бозу фактлары буенча 

тикшерү материалларын гамәлгә ашыру буенча өстәмә чаралар 

күрү мәсьәләләре каралды. 
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Ноябрьдә узган утырышта илкүләм проектларны тормышка 

ашыру барышын, дәүләт һәм 

муниципаль милектән 

файдалануның нәтиҗәлелеген, 

шулай ук дәүләт 

катнашындагы оешма 

эшчәнлеген тикшерү 

мәсьәләләре каралды. Хисап 

палатасы тарафыннан устав 

капиталында Татарстан Республикасы өлеше булган акционерлык 

җәмгыятенең ревизия комиссиясе турында Типовой нигезләмә, 

Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприятиеләренең 

җитештерү-хуҗалык һәм финанс эшчәнлеге нәтиҗәләренә карата 

аудиторлык хезмәте күрсәтүгә Типовой техник бирем проектлары 

әзерләнде.  
 

Казан (Идел буе) федераль университетының Дәүләт һәм 

муниципаль идарә югары мәктәбе белән үзара хезмәттәшлек 

кысаларында Хисап палатасы вәкилләре 2019 елда Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең 

квалификациясен күтәрү курсларын үткәрүдә катнашты.  

Хисап палатасы аудиторы И.А.Мөбарәков февральдә 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салым һәм 

финанслар комитеты һәм социаль сәясәт комитеты 

утырышларында катнашты һәм Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советы йөкләмәсе буенча инвалидларны һәм инвалид балаларны 

реабилитацияләү буенча хезмәт күрсәтә торган оешмалар 

эшчәнлеген тәэмин итүгә бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы 
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бюджеты чараларын куллануга үткәрелгән нәтиҗәлелек аудиты 

нәтиҗәләре турында доклад белән чыгыш ясады.  

Хисап палатасы аудиторы 

А.Р. Вәлиев декабрьдә Татарстан 

Республикасы Җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре министрлыгы 

коллегиясенең киңәйтелгән 

утырышында чыгыш ясады. 

Әлеге юнәлеш буенча эзлекле эш 

барышында Татарстан 

Республикасында Дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча 

ведомствоара координацияләү советы тарафыннан әзерләнгән 

дәүләт (муниципаль) мөлкәтеннән файдалануның нәтиҗәлелеген 

арттыру буенча тәкъдимнәр ясалды. 

Коллегия азагында Татарстан Республикасы Президенты 

Р.Н.Миңнеханов Хисап палатасына, республиканың Җир һәм 

мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына, муниципаль 

берәмлекләренә муниципаль берәмлекләрдә файдаланылмый 

торган күчемсез милек объектларын хуҗалык әйләнешенә кертүне 

аерым тикшерүгә алырга йөкләде. 

 

Эшчәнлектә хәбәрдарлык 
 

2019 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеге, 

Татарстан Республикасында Дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре 

буенча ведомствоара координацияләү Советы һәм Татарстан 

Республикасы Тикшерү-хисап органнары советы утырышлары 

даими рәвештә массакүләм матбугат чараларында (интернет-

басмаларда, газеталарда, журналларда һәм телевидениеда) 

яктыртылып торды.   
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Хисап вакыт аралыгында Хисап палатасы эшчәнлеге 298 

материалда, шул исәптән федераль һәм региональ басмаларда: 

«ТАСС», «РБК-Татарстан», «Татар-информ», «EurAsiaDaily», 

«Дагестан» (Махачкала), «Крым-информ» (Симферополь), 

«ФедералПресс» мәгълүмат агентлыкларының веб-сайтларында, 

«БизнесOnline» һәм «Реальное время» электрон газеталарында, 

«Idel.Реалии», «Версия.Татарстан» веб-сайтларында, Mail.ru-

новости, Rambler.новости, «Медвестник.ru» интернет-

порталларында; «Аргументы и Факты», «Коммерсант», 

«Комсомольская правда», «Новые Известия», «Советский спорт» 

газеталарының региональ чыгарылышларында, «Финконтроль», 

«Эксперт Татарстана» журналларында тәкъдим ителде.  

 

Хисап палатасы эшчәнлеге турында мәгълүмат рәсми сайтта 

(http://www.sprt.tatar), Россия Федерациясе Хисап палатасы һәм 

Россия Федерациясе тикшерү-хисап органнары порталында 

(http://www.portalkso.ru) урнаштырылды. 2019 елда Хисап палатасы 

сайтына 28 302 тапкыр керү теркәлгән (2018 елда – 26 730). 

 

Үткәрелгән тикшерү чаралары нәтиҗәләре буенча йомгаклау 

документлары, Хисап палатасы эшчәнлеге хроникасы квартал саен 

Хисап палатасының мәгълүмати бюллетеньнәрендә басылып 

чыкты. Бюллетеньнар Татарстан Республикасы Президентына, 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советына, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетына, Татарстан 

Республикасында Дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча 

ведомствоара координацияләү советы әгъзаларына юлланды.   

 


