
 Татарстан Республикасы  
Тукай муниципаль районы 

“Күзкәй  авыл җирлеге” 
 муниципаль берәмлек Советы    

  

К А Р А Р 

 «09» август 2018 ел.                                                                                         № 8/3 

 
  

 Муниципаль районның җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрне 

(вәкаләтләренең бер өлешен) тапшыру турында 

 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 

статьясындагы 4 өлеше, Тукай муниципаль районы Күзкәй авыл җирлеге Уставы 

нигезендә,, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Күзкәй авыл 

җирлеге Советы  

КАРАР КЫЛДЫ : 

 

1.  Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Советына Татарстан 

Республикасы Тукай муниципаль районы Күзкәй авыл җирлеге Башкарма 

комитетының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча түбәндәге 

вәкаләтләрен район башкарма комитетына тапшыру мәсьәләсен карарга тәкъдим 

итәргә:  

- муниципаль милекне милекче кушуы буенча арендага һәм концессиягә 

бирүне оештыру. 

2.  Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Советы тарафыннан 

әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән тәкъдимнәр кабул ителгән очракта, 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Күзкәй авыл җирлеге башкарма 

комитетына: 

 - әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән вәкаләтләрне тапшыру турында 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты белән 

килешү төзергә; 

3.Әлеге карарны Күзкәй авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында халыкка 

игълан итәргә.  

4.Әлеге карарны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга  

5.    Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам 

 

 

 

  Муниципаль  берәмлек Башлыгы , 

  Совет рәисе                                                                           Э.Р. Гараев 
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Кушымта  
Совет карарына Күзкәй авыл җирлеге 

 Тукай муниципаль районы 
 Татарстан Республикасы муниципаль  

районнары 2018 елның 9 августы № 8/3 
 
   
 

Килешү 
 Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Күзкәй авыл җирлеге башкарма 

комитеты вәкаләтләрен (вәкаләтләренең бер ӛлешен) җирле әһәмияттәге аерым 
мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитетына тапшыру турында  
 

«___»______ 2018 ел _____________ 
  

 

  

 

«___»____  2018ел.                                                                                     _____________ 
 

  
  Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Күзкәй авыло җирлеге 

башлыгы  Гараев Эдуард Рәкыйп улы   «авыл җирлеге башкарма комитеты»(Алга табан) 
дип аталучы Нигезләмә нигезендә эш итүче һәм  икенче яктан алга таба «район 
Башкарма комитеты» дип аталучы Нигезләмә нигезендә эш итүче Татарстан 
Республикасы Тукай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын 
башкаручы Авзалов Ленар Гаяз улы аша, Алга таба «район Башкарма комитеты» дип 
аталучы Нигезләмә нигезендә эш итүче,   "яклар" дип аталучы әлеге килешү тӛзеделәр: 

 

                                   1 . Килешү Предметы 
  
Әлеге килешүнең предметы булып җирлек Башкарма комитеты тарафыннан район 

Башкарма комитетына түбәндәге вәкаләтләрне тапшыру тора:  
- муниципаль милекне милекче кушуы буенча арендага һәм концессиягә бирүне 

оештыру. 
 

  2. Якларның хокуклары һәм бурычлары 
 
  
2.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты район башкарма комитетына 

түбәндәгеләрне  бирергә тиеш:  
- әлеге Килешү нигезендә тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен 

кирәкле финанс чаралары (алга таба-вәкаләтләр);  
- вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле мәгълүмат 
  
2.2. Җирлекнең башкарма комитеты хокуклы:  
- район Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән вәкаләтләрнең үтәлешен, 

шулай ук әлеге Килешүнең 5.1-5.3 пунктлары белән билгеләнгән тәртиптә бирелгән 
финанс чараларының максатчан кулланылышын контрольдә тоту;  

әлеге Килешү предметына кагылышлы мәгълүматны район Башкарма 
комитетыннан алырга. 
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2.3. Район башкарма комитеты бурычлы:  
- закон таләпләре нигезендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру, шул исәптән җирлек 

башкарма комитеты тарафыннан бирелгән финанс чараларын максатчан файдалануны 
бары тик вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны тәэмин итү; 

 - җирлекнең башкарма комитетына вәкаләтләр үтәлеше турында квартал саен 
хисаплар, шулай ук Килешү предметына кагылышлы башка мәгълүмат бирергә. 

  2.4. Район башкарма комитеты хокуклы:  
- вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен җирлек Башкарма комитеты тарафыннан 

тапшырыла торган финанс чараларын алырга һәм кулланырга;  
- җирлек Башкарма комитетыннан вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле 

мәгълүматны соратып алырга; 
 - вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен законнар нигезендә башка матди 

ресурслардан һәм финанс чараларыннан ӛстәмә файдалану. 
  

3. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен финанс чаралары бирү тәртибе 
  3.1. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле финанс чаралары бюджет 

законнары нигезендә бюджетара трансфертлар рәвешендә бирелә. 
            3.2. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен бирелә торган финанс чаралары күләме 
елына 100 (йӛз) сум күләмендә билгеләнә.  

 3.3. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру ӛчен бирелә торган финанс чаралары бер үк 
вакытта күчерелә.  

 3.4. Район Башкарма комитеты тарафыннан финанс чараларын максаттан тыш 
файдаланган очракта, алар җирлек башкарма комитеты таләбе буенча ун кӛнлек срокта 
җирлек бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 
 

                     4. Вәкаләтләрне үтәүне контрольдә тоту 
 
 4.1. Җирлек Башкарма комитеты вәкаләтләре үтәлешен тикшереп тора, 

тапшырылган финанслардан файдалану турында кирәкле мәгълүматны район Башкарма 
комитетыннан соратып ала. Җирлек башкарма комитеты соралган мәгълүматны бирергә 
һәм аның вәкилләренең тикшерелә торган объектларга үтемлелеген тәэмин итәргә тиеш. 
4.2. Отчет формасы һәм аларны бирү тәртибе җирлек Башкарма комитетының хокукый 
актлары белән билгеләнә.  

4.3. Тапшырылган финанс чараларын тотуны тикшерү Татарстан Республикасы 
Тукай муниципаль районының Контроль-хисап органы һәм Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районының Күзкәй авыл җирлеге тикшерү-хисап органы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла, шул исәптән авыл җирлеге башкарма комитеты соравы буенча да. 

 

                       5.    Килешүнең гамәлдә булу срогы 
 
  
5.1. Килешү яклар тарафыннан имзаланган кӛннән үз кӛченә керә һәм 2018 елның 

31 декабренә кадәр гамәлдә була. 
 5.2. Әлеге Килешүнең гамәлдә булуы әлеге килешүгә кул куелганнан соң барлыкка 

килгән хокук мӛнәсәбәтләренә кагыла. 
 5.3. Килешү, әгәр якларның берсе дә әлеге Килешүнең 5.1 пунктында каралган 

срок беткәнче 30 кӛннән дә соңга калмыйча аның ӛзелүе турында белдермәсә, 2019 елга 
озайтылган дип санала. 

 

             6. Килешүне вакытыннан алда туктату нигезләре һәм тәртибе  
6.1. Әлеге Килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылырга мӛмкин: 
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 - якларның Килешүе буенча;  
- берьяклы тәртиптә якларның берсе үтәлмәгән яки тиешенчә үтәлмәгән очракта. 

6.2. Әлеге Килешүне ӛзү турындагы хәбәр башка якка аның гамәлдә булу вакыты 
тәмамланганчы 30 кӛннән дә соңга калмыйча язма рәвештә җибәрелә.  

6.3. Әлеге Килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылган очракта, район 
Башкарма комитеты җирлек башкарма комитетына вәкаләтләрен гамәлгә ашыру ӛчен 
бирелгән файдаланылмаган финанс чараларын кире кайтара. 

  

             7. Якларның Җаваплылыгы 
7.1. Әлеге Килешү буенча йӛкләмәләрне үтәмәү яисә тиешенчә үтәмәү законнарда 

каралган җаваплылык җитү нигез булып тора ала.  
7.2. Әлеге килешү буенча үз йӛкләмәләренең бер якын үтәмәгән ӛчен гаепле як 

икенче якка әлеге килешүнең 7.2 пунктында каралган финанс чаралары күләменең 0,1 
проценты күләмендә штраф түли.  

7.3. Штраф түләү Яклар әлеге килешү буенча йӛкләмәләрне алга таба үтәүдән азат 
итми. 

                            8.  Бәхәсләрне чишү тәртибе  
Әлеге Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле бәхәсләр сӛйләшүләр һәм башка 

килештерү процедуралары үткәрү юлы белән хәл ителә. Сӛйләшүләр яки килештерү 
процедуралары үткәрү юлы белән бәхәс хәл итү мӛмкинлеге булмаган очракта, ул 
законнарда каралган башка тәртиптә карап тикшерелергә тиеш. 
 

                            9.  Йомгаклау нигезләмәләре  

9.1. Килешүгә кертелгән барлык үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр якларның үзара Килешүе 
буенча кертелә һәм ӛстәмә Килешү белән язма рәвештә рәсмиләштерелә. Ӛстәмә 

килешүләр әлеге килешүнең аерылгысыз ӛлеше булып тора. 
9.2. Килешү ике нӛсхәдә, бертигез юридик кӛчкә ия, һәр як ӛчен берәр нӛсхәдә тӛзелде. 

 

  
 

                                    10 . Яклар Имзалары 
 

Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы 
муниципаль районы  
__________________ / Л. Авзалов/ 
 

 

 

 

 

  

Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районыКүзкәй авыл җирлеге  
Башкарма Комитет Җитәкчесе    
 ________________ / Э. Р. Гәрәев/ 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


