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                        КАРАР 
 
                    2018 елның 28 ноябре 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан 

Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре Башкарма 
комитеты вәкаләтләре өлешен тапшыру турында Килешүне раслау хакында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 маддәсе        
4 кисәге нигезендә, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән 
Кама шәһәре муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Түбән Кама шәһәр Советы 

 
 

КАРАР БИРӘ: 
 

1. «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы   Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты вәкаләтләре 
өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2018 елның 28 ноябрендәге 
Килешүне расларга. 

2. Түбән Кама муниципаль районы Советына тәкъдим итәргә: 
2.1. «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты вәкаләтләре 
өлешен тапшыру турында килешүне раслау хакында» 2018 елның 28 ноябрендәге 
Килешүне расларга 

2.2. Түбән Кама муниципаль районы җирле үзидарә органнары үз компетенциясе 
чикләрендә Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына Татарстан 
Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре Башкарма 
комитеты вәкаләтләренең бер өлешен тапшыру турында килешүне гамәлгә ашыру өчен 
норматив һәм норматив булмаган хокукый актларны гамәлгә кертергә һәм кулланырга 
хокуклы булуын билгеләргә. 

3. Әлеге карарны гаммәви мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга. 
4. Түбән Кама шәһәр Советының 2014 елның 18 декабрендәге 36 номерлы «Түбән 

Кама муниципаль районы Башкарма комитетына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 
итү буенча Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты вәкаләтләре өлешен тапшыру 
турындагы Килешүне раслау хакында» карарын көчен югалткан дип танырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама шәһәре Мэры 
урынбасары Э. Р. Долотказинага йөкләргә. 

 
Түбән Кама шәһәре Мэры                                                                         А.Р. Метшин  



Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү буенча Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты 

вәкаләтләре өлешен тапшыру турында  

килешү 
 

 

Түбән Кама шәһәре                     2018 елның 28 ноябре 
 

Шәһәр Уставы нигезендә эш итүче Баландин Денис Иванович җитәкчелегендә, 
алга таба «Шәһәр Башкарма комитеты» дип аталучы Түбән Кама шәһәре Башкарма 
комитеты, бер яктан, һәм  район Уставы нигезендә эш итүче Сәйфетдинов Айдар 
Габдуллаҗан улы җитәкчелегендә,   алга  таба «Район Башкарма комитеты» дип 
аталучы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты, икенче яктан, «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 
елның 6 октябрендәге  131-ФЗ номерлы   Федераль законның 15 маддәсендәге 4 
кисәгенә таянып, түбәндәгеләр турында  әлеге Килешүне төзеделәр: 

1. Килешү предметы 
1.1. Әлеге Килешү район Башкарма комитетына шәһәр Башкарма комитеты 

вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны тапшыруны беркетә. 
1.2. Шәһәр Башкарма комитеты район Башкарма комитетына түбәндәге 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны тапшыра: 
-РФ Бюджет кодексы белән билгеләнгән финанс органы функцияләре, шул 

исәптән шәһәр бюджеты проектын төзү, шәһәр бюджеты үтәлешен оештыру һәм 
контрольдә тотуны гамәлгә ашыру, шәһәр бюджеты үтәлеше турында хисап төзү, 
муниципаль бурыч һәм муниципаль активлар белән идарә итү; 

-РФ Бюджет кодексы белән билгеләнгән финанс органы функцияләре, шул 
исәптән шәһәр бюджеты проектын төзү, шәһәр бюджеты үтәлешен оештыру һәм 
контрольдә тотуны гамәлгә ашыру, шәһәр бюджеты үтәлеше турында хисап төзү, 
муниципаль бурыч һәм муниципаль активлар белән идарә итү; 

 -шәһәрне территориаль планлаштыру документларын, шәһәрнең җирдән 
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен, шәһәрнең шәһәр төзелешен проектлауның 
җирле нормативларын, шәһәр территориясен планлаштыру буенча документларны 
әзерләү;                

 -шәһәр территориясендә урнашкан төзелешкә рөхсәт бирү, капиталь төзелеш 
объектларын төзү, үзгәртеп кору, капиталь ремонтлауны тормышка ашырганда, 
объектларны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү, җир кишәрлекләренең шәһәр 
төзелеше планнарын, РФ Шәһәр төзелеше кодексында каралган башка шәһәр төзелеше 
документларын бирү; 

 -төзелгән территорияләрне үстерү турында документлар әзерләү; 
 -биналарны, корылмаларны аларның техник торышы һәм тиешле техник хезмәт 

күрсәтү предметына карата күрсәтелгән объектларның ышанычлылыгы һәм 
иминлегенең конструктив һәм башка характеристикаларына куелган техник регламент 
таләпләре, проект документлары таләпләре нигезендә карап тикшерү, Россия 
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Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда ачыкланган бозуларны 
бетерү чаралары турында киңәшләр бирү; 

  -җирләрне куллану һәм саклау буенча җирле программаларны эшләү һәм 
тормышка ашыру, шулай ук шәһәр җирләрен куллану һәм саклау өлкәсендә җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен башка вәкаләтләр; 

    -шәһәр муниципаль милкендәге җир кишәрлекләре белән идарә итү һәм эш 
итү, муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлекләрен резервлау, бирү һәм тартып алу, 
шул исәптән, законнар белән билгеләнгән тәртиптә, шәһәр территориясендә җир 
кишәрлекләрен сатып алу юлы белән; 

    -шәһәр чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру; 
    -шәһәрнең муниципаль милкендә булган мөлкәт белән идарә итү, файдалану 

һәм эш итү; 
    -торак биналарны торак булмаган биналарга һәм торак булмаган биналарны 

торак булган биналарга күчерү, торак биналарны үзгәртеп кору һәм үзгәртеп 
планлаштыруны килештерү турында карарлар кабул итү; 

    -халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү өчен шартлар тудыру һәм шәһәр 
чикләрендә халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру; 

    -муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне оештыру, шул исәптән 
муниципаль маршрут челтәрен формалаштыру, гомуми файдаланудагы транспорт 
белән пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру хокукына торглар оештыру һәм үткәрү, 
муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йөртүгә заказ бирүче функцияләрен 
гамәлгә ашыру; 

 -шәһәр халкын элемтә, җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү 
хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру, базар һәм ярминкәләр оештыру; 

 -халыкка китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру, шәһәр китапханәләренең 
китапханә фондларының сакланышын тәэмин итү һәм туплау; 

 -шәһәр халкын ял иттерүне оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәте белән 
тәэмин итү өчен шартлар тудыру; 

 - шәһәр милкендә булган мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни 
һәйкәлләрне) саклау, куллану һәм популярлаштыру, шәһәр территориясендә урнашкан 
җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни 
һәйкәлләрне) саклау; 

 -җирле традицион халык сәнгать иҗатын үстерү өчен шартлар тудыру, шәһәрдә 
халык сәнгать кәсепләрен саклап калу, яңадан торгызу һәм үстерүдә катнашу; 

 - шәһәр территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм массакүләм спорт 
үсеше өчен шартлар тәэмин итү, шәһәрнең рәсми физкультура-сәламәтләндерү һәм 
спорт чараларын уздыруны оештыру; 

 -гражданнарның гомуми файдаланудагы су объектларына һәм аларның яр буе 
полосаларына ирекле үтеп керүен тәэмин итүне дә кертеп, шәһәр халкы күпләп ял итә 
алсын өчен шартлар тудыру һәм халык күпләп ял итә торган урыннарны 
төзекләндерүне оештыру; 

 -шәһәрнең архив фондларын формалаштыру; 
 -территориаль саклау һәм гражданнар оборонасы, халыкны һәм шәһәр 

территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау 
чараларын оештыру һәм гамәлгә ашыру; 

 -шәһәр территориясендә авария-коткару хезмәтләре һәм (яки) авария-коткару 
формированиеләре эшчәнлеген булдыру, карап тоту һәм оештыру; 
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   -су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү, аларның тормышын һәм 
сәламәтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыру; 

   - кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү өчен шартлар тудыру; 
   -шәһәрдә балалар һәм яшьләр белән эшләү чараларын оештыру һәм тормышка 

ашыру; 
   -Россия Федерациясенең су законнары белән билгеләнгән чикләрдә су 

объектлары милекчесе вәкаләтләрен гамәлгә ашыру, аларны куллануны чикләү 
турында халыкка мәгълүмат бирү; 

   -җәмәгать тәртибен саклауда катнашучы гражданнарга һәм аларның 
берләшмәләренә ярдәм күрсәтү, халык дружиналары эшчәнлеге өчен шартлар тудыру; 

   -«Коммерциячел булмаган оешмалар турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 
7-ФЗ номерлы Федераль законның 31.1 һәм 31.3 маддәләрендә билгеләнгән вәкаләтләр 
чикләрендә социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм күрсәтү; 

   -шәһәр чикләрендә коррупциягә каршы көрәш чараларын гамәлгә ашыру; 
   -үз вәкаләтләре чикләрендә терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау 

буенча чаралар күрүне, шулай ук шәһәр чикләрендә терроризм һәм экстремизм 
күренешләренең нәтиҗәләрен минимальләштерүне һәм (яки) бетерүне тәэмин итү; 

   -милләтара һәм конфессияара килешүне ныгытуга, шәһәр территориясендә 
яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм мәдәниятен саклауга һәм 
үстерүгә, мигрантларны социаль һәм мәдәни адаптацияләүгә, милләтара (этникара) 
низагларны профилактикалауга юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру өчен шартлар 
тудыру; 

   -шәһәр чикләрендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтүдә һәм бетерүдә катнашу; 
   -шәһәр чикләрендә беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү; 
   -шәһәр чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышына 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыру; 
   -шәһәрнең сайланулы вазыйфаи затларына, шәһәрнең сайланулы җирле үзидарә 

органнары әгъзаларына, Түбән Кама шәһәр Советы депутатларына, муниципаль 
хезмәткәрләргә һәм шәһәр муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренә һөнәри белем 
бирүне һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру; 

   -план графикларын бердәм мәгълүмат системасында урнаштыру һәм аларга 
кертелгән үзгәрешләр, тиешле заказчылар өчен тәэминатчыларны (подрядчыларны, 
башкаручыларны) билгеләү буенча функцияләрне гамәлгә ашыру өлешендә,  шәһәр 
муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 
сатып алуны гамәлгә ашыру, шул исәптән хәбәрнамәләрне, документларны, сатып 
алулар турында беркетмәләрне әзерләү һәм урнаштыру, сатып алуларны гамәлгә ашыру 
буенча комиссия һәм вәкаләтле орган булдыру,  электрон формада үткәрелгән сатып 
алулар нәтиҗәләре буенча төзелгән, заказчы исеменнән квалификациясез электрон имза 
белән ныгытылган контрактны имзалау; 

   -торак урыныннан файдаланган өчен түләү (наемга түләү) күләмен билгеләү, 
социаль наем шартнамәләре һәм дәүләт яки муниципаль торак фондының торак 
урыннарын найм шартнамәләре буенча торак урыннарын наемга алучылар өчен торак 
урынын карап тоту һәм ремонтлау өчен түләү күләмен һәм күпфатирлы йорт белән 
идарә итү ысулын сайлап алу турында карар кабул итмәгән торак урын милекчеләренә 
торак урынын карап тоту һәм ремонтлау өчен түләү күләмен билгеләү; 

   -гомуми җыелышта мондый торак урынының милекчеләре торак урынны карап 
тоту һәм ремонтлау өчен түләү күләмен билгеләү турында карар кабул итмәгән 
очракта, торак урынны карап тоту һәм ремонтлау өчен түләү күләмен билгеләү; 
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   - билгеләнгән тәртиптә бинаны торак урын, торак урын яшәү өчен яраксыз һәм 
күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки үзгәртеп корылырга тиешле дип 
тану; 

   -муниципаль учреждениеләр һәм җирлек предприятиеләренә карата эчке 
финанс контролен тормышка ашыру; 

   -мәгариф, мәдәният, яшьләр белән эшләү һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек алып 
баручы муниципаль учреждениеләр һәм җирлек предприятиеләренә карата эчке финанс 
аудиты һәм ведомство контролен гамәлгә ашыру; 

   -шәһәрнең социаль-икътисади үсеше фаразын эшләү; 
   -парашют сикерүләренә, авиация эшләренә, аэростатларга рөхсәт бирү; 
   - төзекләндерү өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру; 
   -шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты объектын (алга таба - 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә) төзү яки реконструкцияләүне 
планлаштыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яисә 
бакча йорты параметрларын билгеләнгән параметрларга туры килүе турында һәм 
шәхси торак төзелеше объектын яки җир кишәрлегендә бакча йортын урнаштыруны 
рөхсәт итүгә хәбәрнамә, планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 
шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән 
параметрларга туры килмәве һәм (яки) шәхси торак төзелеше объектын яки бакча 
йортын җир кишәрлегендә урнаштыру рөхсәт ителмәве турында  хәбәрнамә, шәхси 
торак төзелеше яисә бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган объектының 
җирлек территорияләрендә урнашкан җир кишәрлекләрендә шәхси торак төзелеше яки 
бакча йортларын төзегәндә яки үзгәртеп корганда, шәһәр төзелеше эшчәнлеге 
турындагы закон таләпләренә туры килүе яки туры килмәве турында хәбәрнамә 
җибәрү, Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән төзелгән 
бинаны сүтү турында карар, үз белдеге белән төзелгән бинаны сүтү яки аны  рөхсәт 
ителгән төзелешнең чик параметрлары белән туры китерү турында карар, капиталь 
төзелеш объектларын үзгәртеп кору, җир куллану һәм төзелеш кагыйдәләре белән, 
территорияне планлаштыру документлары яки федераль законнарда билгеләнгән 
капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр белән тәңгәлләштерү 
турында карарлар (алга таба - билгеләнгән таләпләргә туры китерү), максатчан 
билгеләнеше буенча файдаланылмый торган яки Россия Федерациясе законнарын 
бозып файдаланылган җир кишәрлеген тартып алу, үз белдеге белән төзелгән бинаны 
сүтү яки аны Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы белән каралаган очракларда 
билгеләнгән таләпләргә туры китерү карары; 

 -«Күчемсез милекнең дәүләт кадастры турында» 2007 елның 24 июлендәге 221-
ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә комплекслы кадастр эшләрен башкаруда 
катнашу; 

 -«Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы 
нигезләре турында» Федераль законда каралган хокук бозуларны профилактикалау 
өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыру; 

 - инвалидлар, сәламәтлекләре чикләнгән затлар физик культурасы һәм спортына, 
адаптив физик культура һәм адаптив спорт үсешенә ярдәм күрсәтү; 

 -«Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 февралендәге 2300-1 
номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау 
чараларын гамәлгә ашыру; 
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   -муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау һәм 
әлеге Килешү нигезендә тапшырылган мәсьәләләр буенча башка муниципаль хокукый 
актлар кабул итү хокукы; 

   -әлеге Килешү нигезендә тапшырылган мәсьәләләр буенча муниципаль 
контрольне оештыру һәм гамәлгә ашыру хокукы. 

 
 

2. Субвенцияләрнең еллык күләмен билгеләү тәртибе 

2.1. Әлеге Килешү предметы буенча вәкаләтләр өлешен гамәлгә ашыруны 
тапшыру Түбән Кама шәһәре бюджетыннан Түбән Кама муниципаль районы 
бюджетына ел саен бирелә торган субвенцияләр исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

2.2. Яклар ел саен бюджет турында расланган карарлар нигезендә тапшырыла 
торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле субвенцияләр күләмен билгели. 

2.3. Әлеге Килешүнең 1.2 пунктында күрсәтелгән вәкаләтләрне тормышка ашыру 
өчен Түбән Кама шәһәре бюджетыннан Түбән Кама муниципаль районы бюджетына 
бирелә торган субвенцияләрне формалаштыру, күчерү һәм исәпкә алу Россия 
Федерациясенең бюджет законнары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3. Якларның хокуклары һәм бурычлары 

3.1. Район башкарма комитеты үзенә шәһәр Башкарма комитеты тарафыннан 
бирелгән вәкаләтләрне әлеге Килешүнең 1 бүлеге нигезендә мөстәкыйль яки район 
Башкарма комитеты ведомствосы карамагындагы Түбән Кама муниципаль районы 
җирле үзидарә органнары аша башкара. 

3.2. Яклар әлеге Килешүне гамәлгә ашыру кысаларында Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы закон һәм норматив хокукый актларында каралган срокларда 
һәм күләмнәрдә мәгълүмат алмашырга тиеш. 

3.3. Әлеге Килешү буенча тапшырылган вәкаләтләр кысаларында эшчәнлекне 
гамәлгә ашыру өлешендә район Башкарма Комитеты Түбән Кама шәһәр Советына 
хисап тота. 

3.4. Әлеге Килешүнең 3.3 пунктын гамәлгә ашыру кысаларында Түбән Кама 
шәһәр Советы инициативасы буенча әлеге Килешү кысаларында кабул ителә торган 
карарларны килештерү һәм аларны гамәлгә ашыруны контрольдә тоту өчен район 
Башкарма комитеты белән уртак утырыш (киңәшмәләр) чакырыла. 

4. Килешүнең гамәлдә булу срогы, нигезләре һәм гамәлне туктату тәртибе 

4.1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты вәкаләтләре 
өлешен тапшыру турында Килешүне раслау турында Түбән Кама шәһәр Советы һәм 
Түбән Кама муниципаль районы Советы карарлары үз көченә кергән вакыттан әлеге 
Килешү үз көченә керә. 

2014 елның 18 декабрендәге Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Түбән Кама шәһәре 
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Башкарма комитеты вәкаләтләренең бер өлешен тапшыру турындагы Килешү әлеге 
Килешү үз көченә кергән вакыттан үз көчен югалта. 

4.2. Әлеге Килешү 2019 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. 
4.3. Әлеге Килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылырга мөмкин: 
4.3.1. Түбән Кама шәһәр Советы карары буенча; 
4.3.2. Түбән Кама шәһәр Советы хуплаган Яклар килешүе буенча; 
4.3.3. берьяклы тәртиптә түбәндәге очракта: 
- Россия Федерациясе һәм (яки) Татарстан Республикасы законнары үзгәрешләре; 
- Түбән Кама шәһәр Советы карары яки хуплавы буенча әлеге Килешү нигезендә 

бер Якның үз йөкләмәләрен үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве; 
- әгәр вәкаләтләрне гамәлгә ашыру мөмкин булмаса, яисә килеп туган шартларда 

әлеге вәкаләтләр Түбән Кама шәһәр Советы карары яки хуплавы буенча шәһәр 
Башкарма комитеты тарафыннан аеруча нәтиҗәле гамәлгә ашырылырга мөмкин. 

4.4. Килешүне 4.3.3 пункты (Россия Федерациясе яки Татарстан Республикасы 
законнарын үзгәртү очракларыннан тыш) тәртибендә өзү Түбән Кама шәһәр Советы 
инициативасы белән яки якларның берсенең дәлилләнгән тәкъдиме буенча Түбән Кама 
шәһәр Советы тарафыннан гамәлгә ашырыла һәм Түбән Кама шәһәр Советының 
тиешле карары белән рәсмиләштерелә. 

4.5. Әгәр яклар әлеге Килешүнең 4.2 пунктында күрсәтелгән сроктан соң утыз 
көн эчендә Килешүне өзү нияте турында белдермәсәләр, ул киләсе календарь елы 
тәмамланганчы озайтылган дип санала. Күрсәтелгән тәртиптә Килешү чикләнмәгән 
санда озайтылырга мөмкин. 

5. Якларның җаваплылыгы 

5.1. Яклар гамәлдәге законнар нигезендә әлеге Килешүдә каралган бурычларны 
тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы. 

5.2. Аңа тапшырылган вәкаләтләрне район Башкарма комитеты тарафыннан 
тиешенчә башкармау фактын билгеләү әлеге Килешүне берьяклы өзү өчен нигез булып 
тора. Килешүнең өзелүе өзү турында Килешүне имзалаганнан соң яки килешүне өзү 
турында язма хәбәр алганнан соң 30 көн эчендә, документлар белән расланган, фактик 
чыгымнарны тотып калганнан соң күчерелгән субвенцияләрне кире кайтаруга китерә, 
шулай ук әлеге вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен шәһәр бюджетыннан бүлеп бирелә 
торган хисап елы өчен субвенцияләр суммасыннан 0,01% күләмендә неустойка түләнә. 

5.3. Район башкарма комитеты үзенә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру 
өчен финанс чаралары белән тәэмин ителгән дәрәҗәдә җаваплы. 

5.4. Шәһәр Башкарма комитеты тарафыннан тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә 
ашыруда әлеге Килешүдән күренгән финанслау буенча йөкләмәләрне Шәһәр Башкарма 
комитеты үтәмәгән очракта, район Башкарма комитеты әлеге Килешүне өзүне, хисап 
елы өчен субвенция суммасыннан 0,01% күләмендә неустойка түләүне, шулай ук 
неустойка белән капланмаган өлешендә китерелгән зыянны каплауны таләп итәргә 
хокуклы. 
 

6. Башка мәсьәләләр 

6.1. Якларның үзара килешүе яки гамәлдәге законнар таләпләре нигезендә әлеге 
Килешүгә язма рәвештә әлеге Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган үзгәрешләр һәм 
(яки) өстәмәләр кертелергә мөмкин. 
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6.2. Яклар тарафыннан әлеге Килешүне үтәгәндә барлыкка килгән, Яклар тарафыннан 
җайга салынмаган бәхәсләр һәм каршылыклар гамәлдәге законнарда каралган тәртиптә карап 
тикшерелергә тиеш. 

6.3. Әлеге Килешү буенча тапшырыла торган бер вәкаләтләрне туктату калган 
вәкаләтләрне туктатуга китерми. 

6.4. Әлеге Килешү 2 (ике) нөсхәдә төзелгән, һәр Як өчен бертигез юридик көчкә ия 
берешәр нөсхә. 

 

 

Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитеты 
Адрес: 423570, 
Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр 
проспекты, 12 
Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе 
 
 
______________ А.Г. Сәйфетдинов 

Түбән Кама шәһәре 
Башкарма комитеты 
Адрес: 423570, 
Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр проспекты, 
12 
Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы  
Түбән Кама шәһәре  
Башкарма комитеты җитәкчесе 
 
____________________ Д.И. Баландин 
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2018 елның 28 ноябрендәге 
46нчы номерлы 
Килешүгә 
кушымта 

 

Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына Түбән Кама шәһәре Башкарма 
комитеты тапшыра торган вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле 2019 елга 

субвенцияләр күләме 

 

Исеме Суммасы (сум) 
Түбән Кама шәһәре 381 788 
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