
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

муниципаль милке булган төп чараларны исәптән чыгару тәртибе 

турындагы Нигезләмәне раслау хакында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль 

закон, Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Бухгалтерлык исәбе турында» 

06.12.2011 ел, № 402-ФЗ Федераль законнар нигезендә, Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына таянып, Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының «Район 

муниципаль милкендәге төп средстволарны яраксыз хәлгә килгән исәптән 

чыгаруның бердәм тәртибен тәэмин итү максатларында муниципаль милек 

белән идарә итү тәртибе турында » 2006 елның 14 мартындагы №5-64 карары 

нигезендә,  

 

Югары Ослан муниципаль районы Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

муниципаль милке булган төп чараларны исәптән чыгару тәртибе турындагы 

Нигезләмәне расларга (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының муниципаль 

милкендә булган объектларны һәм төп фондларны  исәптән чыгару тәртибе 

һәм төзү туктатылган яки (һәм) башкарылмаган чыгымнары турындагы 

Нигезләмәне раслау хакында» 2006 ел, 14 нче март, 5-69 нчы номерлы карары 

үз көчен югалткан дип санарга. 

3.  Муниципаль бюджет, казна учреждениеләре һәм җирле үзидарә 

органнары җитәкчеләренә учреждение балансында торучы муниципаль 

мөлкәтне (төп чараларны), шулай ук әлеге Нигезләмә нигезендә муниципаль 

казна составында исәпкә алына торган муниципаль мөлкәтне исәптән 

чыгаруны тәэмин итәргә. 

26.11.2018               № 38-432

   



4. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны икътисадый үсеш, 

экология, табигый ресурслар һәм җир мәсьәләләре буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

 
 

 

 

Совет рәисе, 

Югары Ослан муниципаль 

 районы Башлыгы                                                                   М.Г. Зиатдинов 

 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                           

Югары Ослан муниципаль район                

Советының «26» ноябрь 2018 ел 

№ 38-43 карарына 

1 нче кушымта 

 

     1.  Әлеге Нигезләмә хисап сәясәтен гамәлгә ашыру һәм муниципаль милекне 

исәптән чыгаруның бердәм тәртибен тәэмин итү максатларында эшләнде, ә 

атап әйткәндә: Россия Федерациясе Граждан кодексы, Россия Федерациясе 

Салым кодексы, «Бухгалтерлык исәбе турында» 2011 елның 6 декабрендәге 

402-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә төзелеп бетмәгән төзелеш 

объектлары, җиһазлар, транспорт чаралары һәм төп средстволарга караган 

башка мөлкәтнең яраксызлануы, «Дәүләт хакимияте органнары (дәүләт 

органнары), җирле үзидарә органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән 

идарә итү органнары, дәүләт фәннәр академияләре, дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләре өчен бухгалтерлык исәп-хисаплары планын һәм аны куллану 

буенча Инструкцияне раслау турында» 2010 елның 1 декабрендәге 157н 

номерлы Россия Федерациясе Финанс министрлыгы боерыклары белән 

расланган «Бюджет исәбе исәп-хисаплары планын һәм аны куллану буенча 

инструкцияләрне раслау турында» 30.03.2001 ел, № 26н Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы боерыклары белән, «Бюджет учреждениеләренең 

бухгалтерлык исәбе исәп-хисаплары планын һәм аны куллану буенча 

Инструкцияне раслау турында» 2010 ел, 16 декабрь, 174 нче карары нигезендә 

эшләнде. 

    2. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының бюджет һәм казна учреждениеләре, җирле үзидарә органнары (алга 

таба-баланста тотучылар) муниципаль милекне исәптән чыгаруның бердәм 

тәртибен билгели. 

      3. Әлеге Нигезләмәнең гамәлдә булуы муниципаль милек булып торган 

мөлкәткә кагыла: 

     - бухгалтерлык учетына кабул ителгән һәм оператив идарә хокукында 

муниципаль бюджет, казна учреждениеләре һәм җирле үзидарә органнарына 

беркетелгән; 

  - учреждениеләр тарафыннан килешү яки башка нигезләр буенча сатып 

алынган бухгалтерлык учетына кабул ителгән. 

 
                                           1. Гомуми нигезләмәләр 

 

   1.1. Муниципаль милекне исәптән чыгару дигәндә, куллану үзенчәлекләрен, 

шул исәптән физик яки әхлакый тузуны, яисә юкка чыгарылу нәтиҗәсендә 

барлыкка килгән, шулай ук аның урнашу урынын билгеләү мөмкинлеге 

булмаган максатчан билгеләнеше һәм (яки) эш итү буенча алга таба файдалану 



өчен яраксыз дип тану белән бәйле гамәлләр комплексы аңлашыла. 

    1.2. Муниципаль милеккә билгеләнгән тәртиптә беркетелгән  баланста тотучылар 

гамәлдәге законнар һәм әлеге Нигезләмә нигезендә төп чараларны исәптән 

чыгаралар. 

1.3. Баланста тотучыга оператив идарә итү хокукында, шулай ук муниципаль 

казнаның милкенә беркетелгән муниципаль мөлкәт түбәндәге нигезләр буенча 

баланстан төшереп калдырыла: 

а) муниципаль мөлкәт куллану үзенчәлекләрен тулысынча яки өлешчә 

югалткан, шул исәптән физик яки мораль тузу аркасында максатчан билгеләү 

буенча алга таба файдалану өчен яраксыз; 

б) муниципаль милек тузу яки юкка чыгу аркасында, шул исәптән хуҗаның 

ихтыярыннан тыш, биләмәдән, файдалану һәм боерыктан төшеп калу. 

1.4. Муниципаль милек аны кире кайтару мөмкин булмаганда яисә икътисадый 

максатка ярашлы булмаганда, шулай ук билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла яки 

башка муниципаль учреждениеләргә яки җирле үзидарә органына тапшырыла 

алмый торган очракларда гына исәптән төшерелергә тиеш. Милекне тиешле 

файдалануның норматив срогы чыккач яки аның буенча 100% амортизация 

исәпләнүе, үзенең техник торышы буенча яки ремонттан соң ул киләчәктә дә 

турыдан-туры билгеләнеше буенча файдаланылырга мөмкин булса, аны гамәлдән 

чыгару өчен нигез булып тормый. 

 

2. Оператив идарәдәге муниципаль мөлкәтне исәптән чыгару буенча даими 

эшләүче Комиссия 

 

  2.1. Баланста тотучының яки җирле үзидарәнең оператив идарәсендә булган 

муниципаль мөлкәтне исәптән чыгару турында карар әзерләү һәм кабул итү 

максатыннан учреждение җитәкчесе боерыгы нигезендә оператив идарәдәге (алга 

таба-Комиссия) муниципаль мөлкәтне исәптән төшерү буенча Даими эшләүче 

Комиссия төзелә. 

   2.2. Комиссия түбәндәге вәкаләтләрне гамәлгә ашыра: 

- техник һәм башка документлардагы мәгълүматларны, шулай ук бухгалтерлык 

исәбе мәгълүматларын исәпкә алып, исәптән төшерелергә тиешле муниципаль 

милекне (алга таба-төп чаралар объектын) турыдан-туры карау. 

- объектны киләчәктә төп чараларны куллануның максатка ярашлылыгын 

(яраклылыгын) һәм аны торгызу мөмкинлекләре һәм нәтиҗәлелеген билгели; 

- төп чаралар объектын исәптән төшерү сәбәпләрен билгеләү; 

 - эксплуатациядән төп акчаларны вакытыннан алда чыгарган затларны 

ачыклау, әлеге затларны гамәлдәге законнар белән билгеләнгән җаваплылыкка тарту 

турында тәкъдимнәр кертү; 

   2.3. 2.4, 2.5, 2.6 пунктта күрсәтелмәгән савыт-саба, йомшак инвентарь, 

китапханә фонды, мебель һәм башка мөлкәт исәптән чыгарылган очракта комиссия 

тарафыннан кабул ителгән карар нәтиҗәләре, алга таба файдалану өчен яраклылык 



(яраксыз) турында нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирә, төп чараларның техник торышы 

турында комиссия беркетмәсе белән рәсмиләштерелә; 

   2.4.  Кино-, теле-, видео-, аудиоаппаратура, катлаулы-кәгазь һәм электрон-

исәпләү техникасы, механик җайланмалар, элемтә чаралары булган җиһазларны һәм 

ТМП ны исәптән чыгару зарур булган очракта, комиссия лицензия яки тиешле 

хезмәтләр күрсәтүгә яраклылык сертификаты булган оешма тарафыннан 

башкарылган техник экспертиза (бәяләмә) нигезендә тутырылган Карар кабул итә. 

           2.5. Автотранспорт чарасын гамәлдән чыгару ремонтлау һәм эксплуатацияләү 

мөмкин булмаган очракта, Комиссия беркетмә белән рәсмиләштерелгән карар кабул 

итә, ул эксперт-техник тарафыннан транспорт чараларына бәйсез экспертиза ясарга 

хокукы булган эксперт бәяләмәсе нигезендә бирелә. 

       2.6. Күчемсез милек объектларын исәптән чыгару кирәк булган очракта, 

Комиссия, әгәр оешма эшчәнлеге лицензияләнергә тиеш булса, оешманың техник 

торышы турында бәяләмәне төзегән оешма лицензиясе күчермәсе кушып, аны 

яңадан торгызуның мәгънәсезлеге, экспертизаны үткәрү хокукына ия 

махсуслаштырылган оешма тарафыннан бирелгән модернизацияләү турындагы 

бәяләмә нигезендә   беркетмә белән рәсмиләштерелгән карар кабул итә. 

    Табигый бәла-казалар яки башка гадәттән тыш хәлләр аркасында яраксыз хәлгә 

килгән күчемсез милекне исәптән чыгару очрагында, килештерүгә тапшырыла 

торган документлар пакеты китерелгән зыян турында актлар күчермәсе (тикшерү 

органнары, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәтләре һ.б.) һәм учреждениенең 

китерелгән зыян бәясе турында белешмә белән тулыландырыла. 

      2.7. Мөлкәтне исәптән чыгару процедурасында йомгаклау этабы булып, төп 

чараларның объектын характерлый торган мәгълүматларны күрсәтеп, ОС-4 һәм N 

ОС-4а формасы буенча төп чаралар объектын исәптән төшерү турында актны 

рәсмиләштерү тора (объектны бухгалтер учетына кабул итү датасы, әзерләү елы, 

беренчел бәясе һәм исәпләнгән амортизация суммасы, төп чараларның 

инвентарьлаштыру номеры). Актта әлеге мөлкәтне исәптән чыгарганнан 

(утильләштерү, демонтаж, сүтү) соң киләчәк язмышы турында мәгълүмат 

күрсәтергә кирәк. Акт исемлек буенча комиссиянең барлык әгъзалары тарафыннан 

имзалана һәм учреждение җитәкчесе тарафыннан раслана. 

2.8. Авария, янгыннар, табигый бәла-казалар һәм башка гадәттән тыш хәлләр 

аркасында яраксыз хәлгә килгән төп чаралар объектларын исәптән чыгарганда, төп 

чараларның объектын исәптән чыгару турындагы актка югарыда күрсәтелгән 

шартларны раслаучы документлар теркәлә (тиешле учреждениеләр актлары 

күчермәләре). 

 

3. Оператив идарә хокукында баланста тотучыга беркетелгән муниципаль 

милекне исәптән чыгару 

3.1. Күчемсез һәм күчемле милек күчерү Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты боерыгы нигезендә башкарыла. 



3.2.  Муниципаль милектән оператив идарә итү хокукы турындагы килешүдә 

беркетелгән мөлкәтне исәптән төшерүгә күздә тотылган рөхсәтне бетерү өчен 

составында баланста тотучы зат ТР Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе исеменә оператив Идарәдә булган муниципаль мөлкәтне 

исәптән чыгару буенча комиссия карарын хуплау турында гариза бирә (алга таба-

Башкарма комитет җитәкчесе); 

 3.3. Исәптән төшерү турындагы гаризага түбәндәгеләр теркәлә: комиссия төзү 

турында боерык күчермәсе, комиссия беркетмәсе; 

3.4. 2.4., 2.5.,2.6. пунктларында  күрсәтелгән төп чаралар объектларын исәптән 

чыгару очрагында 3.3. пунктта күрсәтелгән документларга өстәмә рәвештә 

экспертиза үткәрү хокукына ия булган махсуслаштырылган оешма тарафыннан 

бирелгән мөлкәтнең алга таба файдалану өчен яраксыз булуы, аны яңадан 

торгызуның максатка ярашлыгы турында эксперт бәяләмәсе, әлеге Бәяләмәне 

тәшкил итә торган оешманың лицензиясе күчермәсе, шулай ук төп чараларның 

исәптән чыгарыла торган объектлары фотоматериалы кушып бирелә. 

3.5. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, хуплау яисә гаризаны 

караудан баш тарту турында резолюция чыгара һәм «ТР Югары Ослан муниципаль 

районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» (алга таба-Палата) 

муниципаль казна учреждениесенә гариза җибәрә. 

3.6. Палата, тәкъдим ителгән резолюция нигезендә, Башкарма комитет 

күрсәтмәсе проектын яки муниципаль милекне гамәлдән чыгаруны кире кагу 

турында хат әзерли. 

Башкарма комитет карары нигезендә, исәптән чыгарыла торган мөлкәтне 

муниципаль милекне баланста тотучы оператив идарә итү хокукында беркетү 

турындагы килешүдән төшереп калдыру турында өстәмә килешү төзи. 

3.7. Баланста тотучы тарафыннан мөлкәтне исәптән чыгару турында 

документларны карау вакыты, һәм бирелгән мөлкәтне исәптән чыгару турында 

карар (хуплау) әзерләү буенча алдагы процедуралар, шулай ук исәптән чыгарыла 

торган мөлкәтне төшереп калдыру турында өстәмә килешү әзерләү 30 эш көненнән 

дә артмаска тиеш. 

3.8. Оператив идарәдәге мөлкәтне исәпкә алу өчен җавап бирүче 

учреждениеләр белгечләре мөлкәтне исәптән чыгару буенча документлар 

рәсмиләштерүне гамәлдәге законнар нигезендә башкаралар. 

 

                             4. Йомгаклау нигезләмәләре. 

 

4.1.  Баланста тотучылар һәм җирле үзидарә органнары муниципаль милек 

турында белешмәләр биргән өчен, яки исәптән төшерүгә игълан ителгән 

муниципаль милек турында дөрес булмаган һәм (яки) тулы булмаган белешмәләр 

биргән өчен тулы җаваплылык тоталар. 

4.2.  Муниципаль милекне муниципаль милеккә оператив идарә итү килешүе 

буенча учреждениегә беркетелгән өстәмә муниципаль милекне төшереп калдыру 



турында килешү нигезендә баланста тотучы һәм җирле үзидарә органы милекне 

исәптән чыгару буенча тиешле бухгалтерхисаплары ясый     һәм бурычлы: 

- милекне демонтажлау һәм утильләштерү; 

- төп чараларның башка объектларын ремонтлау өчен яраклы булган төп 

чараларның детальләрен, узелларын һәм агрегатларын, шулай ук агымдагы базар 

бәясе буенча башка материалларны кабул итәргә; 

- тиешле федераль һәм дәүләт хезмәтләрендә исәпкә алынырга һәм теркәлергә 

тиешле исәптән чыгарылган мөлкәтне исәптән төшерү; 

 - кыйммәтле металл калдыкларын шушы эшчәнлек төренә лицензиясе булган 

металл калдыкларын кабул итү яки эшкәртүне гамәлгә ашыручы 

махсуслаштырылган предприятиеләргә тапшырырга. 

4.3. Әгәр законнарда тиешле эшләрне башкаруга лицензиясе булган оешмалар 

мөлкәтен утильләштерү турында таләп билгеләнмәсә, утильләштерү уставларда 

күрсәтелгән эшчәнлекнең бер төре тиешле эшләрне гамәлгә ашыру булган оешмалар 

тарафыннан башкарыла. 

4.4. Мөлкәтне исәптән чыгару һәм бетерү буенча чыгымнар баланста тотучы 

һәм җирле үзидарә органы акчалары хисабына башкарыла. 

 4.5. Баланста тотучы һәм җирле үзидарә органы тарафыннан исәптән 

чыгарылган мөлкәтне утильләштерүдән алынган акчалар бары тик муниципаль 

милекне сатып алу яки булган милекне ремонтлауга гына файдаланыла. 

 4.6.   Әлеге Нигезләмәне бозу очрагында, мөлкәтне исәптән алганда, шулай ук 

хуҗалыксыз матди кыйммәтләргә карата гаепле вазыйфаи затлар Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары белән билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкка 

тартыла. 


