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Закон көченә кергән судларның, арбитраж 
судларның җирле үзидарә органнарының 
һәм күрсәтелгән органнарның вазыйфаи 
затларының законсыз карарларын һәм 
гамәлләрен (гамәл кылмау) гамәлгә 
яраксыз дип тану турындагы карарлары 
нәтиҗәләре буенча хокук куллану 
практикасы мәсьәләләрен карау 
өлешендә вәкаләтләрне кабул итү 
турында  

 
 “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ Федераль законның 14нче 

маддәсенең 1,4нче өлешенә, 15нче маддәсенең 1нче өлешенә, “Коррупциягә 

каршы тору турында” 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ Федераль законның 

6нчы маддәсенең 2.1нче пунктына ярашлы,  “Васильево шәһәр тибындагы бистә” 

муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының, күрсәтелгән органнарның 

вазифаи затларының  законсыз карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары), 

норматив булмаган хокукый актларның гамәлдә булмавын тану турында судлар, 

арбитраж судлар карарларының законлы көченә керү нәтиҗәләре буенча хокук 

куллану практикасы  мәсьәләләрен карау өлешендә Татарстан Республикасы 

“Зеленодольск муниципаль районы” муниципаль берәмлегенә  Татарстан 

Республикасы Зеленодольск муниципаль берәмлегенең  “Васильево шәһәр 

тибындагы бистә” муниципаль берәмлеге вәкаләтләрен тапшыру турында” 2018 

елның 17 декабрендәге Васильево шәһәр тибындагы  бистә Советының 251нче 

карарын, “Карамалы Тау шәһәр тибындагы бистә” муниципаль берәмлеге җирле 

үзидарә органнарының, күрсәтелгән органнарның вазифаи затларының  законсыз 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары), норматив булмаган хокукый 

актларның гамәлдә булмавын тану турында судлар, арбитраж судлар 

карарларының законлы көченә керү нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы  

мәсьәләләрен карау өлешендә Татарстан Республикасы “Зеленодольск 

муниципаль районы” муниципаль берәмлегенә  Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль берәмлегенең  “Карамалы Тау шәһәр тибындагы 

бистә” муниципаль берәмлеге вәкаләтләрен тапшыру турында” 2018 елның 19 

декабрендәге Карамалы Тау шәһәр тибындагы  бистә Советының 161нче 

карарын,  “Зеленодольск шәһәре”  муниципаль берәмлеге җирле үзидарә 

органнарының, күрсәтелгән органнарның вазифаи затларының  законсыз 



карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары), норматив булмаган хокукый 

актларның гамәлдә булмавын тану турында судлар, арбитраж судлар 

карарларының законлы көченә керү нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы  

мәсьәләләрен карау өлешендә Татарстан Республикасы “Зеленодольск 

муниципаль районы” муниципаль берәмлегенә  Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль берәмлегенең  “Зеленодольск шәһәре” муниципаль 

берәмлеге вәкаләтләрен тапшыру турында” 2018 елның 27 декабрендәге 

Зеленодольск шәһәр тибындагы  бистә Советының карарларын исәпкә алып, 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы карар итте: 

 

 
1. Зеленодольск муниципаль районы составына керүче муниципаль 

берәмлекләр вәкаләтләрен (1 нче кушымта) «Зеленодольск муниципаль районы» 
муниципаль берәмлеге законлы көченә кергән судларның, арбитраж судларның 
җирле үзидарә органнарының, күрсәтелгән органнарның вазыйфаи затларының 
законсыз карарларының һәм гамәлләренең (гамәл кылмау) гамәлдә булмавын 
тану турында карарларының, хокук куллану практикасы мәсьәләләрен карау 
өлешендә кабул итәргә. 

2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән вәкаләтләрне тапшыру турында 
Зеленодольск муниципаль районы составына керүче муниципаль берәмлекләр 
белән килешүләр төзергә (2 нче кушымта). 

Әлеге карарны Татарстан Республикасы хүокукый  мәгълүмат  рәсми 
сайтында (htpp:/pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре порталы составында  Зеленодольск муниципаль районының 
мәгълүмат сайтында  (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Зеленодольск муниципаль 
районы Советының законлылык, хокук тәртибе, регламент һәм депутат этикасы 
буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 
 
Зеленодольск   
муниципаль районы 
башлыгы, 
Совет рәисе                                                                                   А.В.Тыгин  
       
  



Кушымта №1 
Зеленодольск муниципаль 
районы Советы карарына  
2018 елның  27 декабре, 
№354 

 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы составына 
керүче муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына, әлеге 
органнарның вазыйфаи затларының һәм җирле үзидарә органнарының 

законсыз карарларын (гамәл кылмау), норматив булмаган хокукый 
актларын, законсыз карарларын һәм гамәлләрен (гамәл кылмау) юкка 

чыгарылмауны тану турында закон көченә кергән суд карарларын, арбитраж 
судларның карарлары нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы 

мәсьәләләрен карау вәкаләтләре исемлеге 
 

№ т/с 
 

муниципаль берәмлек исеме  

1.  Зеленодольск шәһәре 

2. Васильево шәһәр тибындагы бистә 

3. Карамалы Тау шәһәр тибындагы бистә 

 
  



Кушымта №2 
Зеленодольск 
муниципаль районы 
Советы карарына  
27 декабрь, 2018 ел, 
№354 

 
Килешү 

муниципаль берәмлек вәкаләтләрен тапшыру 
турында«________________________» Татарстан Республикасы 
“Зеленодольск муниципаль районы”муниципаль берәмлегенең 

“Зеленодольск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә 
органнарының норматив булмаган хокукый актларын, законсыз карарларын 

һәм гамәлләрен (гамәл кылмау) гамәлгә яраксыз дип тану турында суд 
карарларын, арбитраж судларның законлы көченә кергән карарлары 

нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы мәсьәләләрен карау 
өлешендә«____________________», һәм күрсәтелгән органнарның вазыйфаи 

затлары 
№ _____ 

Зеленодольск шәһ.                                                           «____» __________20___  г.                
(килешүне төзегән урыня)                                                                                                                     (килешүне теркәү датасыя) 

 
 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 
статьясындагы 1, 4 өлешләре, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 
25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 6 статьясындагы 2.1 
пункты, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының 
2018 елның 29 октябрендәге 338 номерлы карары нигезендә «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 
статьясындагы 1, 4 өлешләре, Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы җирле үзидарә органнарының аның составына керүче шәһәр 
һәм авыл җирлекләре һәм күрсәтелгән органнарның вазыйфаи затлары " 
муниципаль берәмлеге«_________________________________» йөзендә 
______________________________________________________________, 
муниципаль берәмлек уставы нигезендә эш 
итүче«______________________________________________________» 
“Зеленодольск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә эш 
итүче Тыгин Александр Васильевич аша Татарстан Республикасы "Зеленодольск 
муниципаль районы" муниципаль берәмлеге һәм “Зеленодольск муниципаль 
районы" муниципаль берәмлеге башлыгы исеменнән әлеге Килешүне Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районы вәкиллекле органының 2018 
елның 29 октябрендәге 338 номерлы карарын һәм Зеленодольск муниципаль 
районы вәкиллекле органы карарын үтәү йөзеннән 
төзеделәр.___________________№ ____________ түбәндәгеләр турында.  
 

1. Килешү предметы 
1.1. Муниципаль берәмлек җирле үзидарә органнарының закон көченә кергән 

суд карарлары, арбитраж судлар карарлары нәтиҗәләре буенча хокук куллану 
практикасы мәсьәләләрен карау өлешендә вәкаләтләрне 



тапшыру«____________________________________________________», һәм 
күрсәтелгән органнарның вазыйфаи затлары тарафыннан билгеләнә. 

 
2. Килешүнең гамәлдә булу срогы 

2.1. Килешү 2021 елның 31 декабренә кадәр төзелгән. 
2.2. Килешүнең гамәлдә булу срогы тәмамланганчы юлланган килешүнең 

гамәлдә булуын туктату турында кайсы да булса якларның язма мөрәҗәгате 
булмаса, килешү өч елга озайтылган дип санала. 

  
3. Якларның хокуклары һәм бурычлары 

3.1. Муниципаль берәмлек «___________________________»: 
3.1.1) муниципаль берәмлек җирле үзидарә органнарының норматив 

булмаган хокукый актлары, законсыз карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) 
турында законлы көченә кергән суд карарлары нәтиҗәләре буенча хокук куллану 
практикасы мәсьәләләрен карау өлешендә вәкаләтләрне 
тапшыру«_______________________», һәм күрсәтелгән органнарның вазыйфаи 
затлары. 

3.1."Зеленодольск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге: 

3.1.1) Россия Федерациясе законнары нигезендә каралган вәкаләтләрне 
тиешенчә үтәүне тәэмин итү. 

 
4. Бюджетара трансфертларның еллык күләмен билгеләү 

4.1. Әлеге Килешү предметы буенча вәкаләтләр өлешен гамәлгә ашыруны 
тапшыру муниципаль берәмлек бюджетыннан ел саен бирелә торган бюджетара 
трансфертлар исәбеннән гамәлгә ашырыла«____________________________» 
бюджет законнары нигезендә Зеленодольск муниципаль районы бюджетына. 

4.2. Яклар ел саен әлеге килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган 
кушымта нигезендә бирелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле 
бюджетара трансфертлар күләмен билгели. 

 
5. Килешүне үтәмәгән өчен финанс санкцияләре 

5.1. Яклар әлеге Килешүдә каралган бурычларны үтәмәгән (тиешенчә 
үтәмәгән) өчен, Россия Федерациясе законнары һәм әлеге килешү нигезендә 
җаваплы. 

5.2. Муниципаль берәмлектән алынган бюджетара 
трансфертлар«_______________________» һәм әлеге Килешүне гамәлгә ашыру 
максатларында файдаланылмый торган акчалар " Зеленодольск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан муниципаль берәмлек бюджетына 
кире кайтарылырга тиеш«____________________» бирелгән бюджетара 
трансфертларны суд тәртибендә максатсыз файдалану факты билгеләнгәннән 
соң ике айдан да соңга калмыйча билгеләнгән. 

 
6. Якларның җаваплылыгы 

6.1. Яклар әлеге Килешүдә каралган бурычларны үтәмәгән (тиешенчә 
үтәмәгән) өчен, Россия Федерациясе законнары һәм әлеге килешү нигезендә 
җаваплы. 

6.2. Яклар җаваплылыгы әлеге килешү нигезендә бирелгән вәкаләтләрне 
үтәүне туктатып тору һәм бюджетара трансфертларны күчерү очракларында, 
шулай ук вазыйфаларны тиешенчә башкармау (тиешенчә башкармау) муниципаль 
район администрациясе, җирлек администрациясе яки башка өченче затлар 
гамәлләре аркасында гамәлгә ашырылган очракта килеп чыкмый. 

 



7. Йомгаклау нигезләмәләре 
7.1. Әлеге Килешү яклар тарафыннан имзаланган вакыттан үз көченә керә. 
7.2. Әлеге килешүгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр, әлеге килешүнең 

аерылгысыз өлеше булып торган язма рәвештә өстәмә килешү төзү юлы белән, 
якларның үзара килешүе буенча кертелергә мөмкин. 

7.3. Әлеге килешүнең гамәлдә булуы якларның килешүе буенча йә 
муниципаль районның вәкиллекле органы яки җирлекнең вәкиллекле органы 
башка якларына килешүне өзү турында белдерү җибәргәндә туктатылырга 
мөмкин. 

7.4. Килешү, яклар килешүе белән башкача каралган очраклардан тыш, 
аның гамәлдә булу срогы чыкканнан соң гамәлдә булуын туктата.. 

7.5. Яклар тарафыннан җайга салынмаган бәхәсләр һәм әлеге Килешүне 
үтәгәндә барлыкка килгән каршылыклар законнарда каралган тәртиптә карап 
тикшерелергә тиеш. 

7.6. Әлеге Килешү ике нөсхәдә, бер үк юридик көчкә ия, һәр як өчен бер 
нөсхәдә төзелгән.  



Килешүгә кушымта 
 
 

Бюджетара трансфертлар күләме  
тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль берәмлеге башлыгы «__________________» 
муниципаль район (шәһәр округы) исеме  

Татарстан Республикасы «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль 
берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең 

территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында "Татарстан 
Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында" Татарстан Республикасы 

Законы үз көченә кергән судлар карарларының, арбитраж судларның норматив 
булмаган хокукый актларының, муниципаль берәмлек җирле үзидарә 

органнарының законсыз карарларын һәм гамәлләрен (гамәл кылмау) гамәлдә 
түгел дип тану турында карарларының, хокук куллану практикасы мәсьәләләрен 
карау өлешендә«_________________________», һәм күрсәтелгән органнарның 

вазыйфаи затлары 
 
 
 

Муниципаль берәмлекнең тапшырылган вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
өчен бюджетара трансфертлар«_______________________-» Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «муниципаль берәмлегенең» 
Зеленодольск муниципаль районы " муниципаль берәмлеге җирле үзидарә 
органнарының норматив булмаган хокукый актларын, законсыз карарларын һәм 
гамәлләрен (гамәл кылмау) гамәлгә яраксыз дип тану турында суд карарларын, 
арбитраж судларның законлы көченә кергән карарлары нәтиҗәләре буенча хокук 
куллану практикасы мәсьәләләрен карау өлешендә«__________________», 
күрсәтелгән органнарның вазыйфаи затлары да _ _ _ _ _ _ _ _ сум күләмендә 
билгеләнгән. 

 
 

Муниципаль берәмлек башлыгы 
«_________________» 
  
____________________________ 
 
«_____»___________201___г 
 

"Зеленодольск муниципаль 
районы"муниципаль берәмлеге 
башлыгы 

_________________ А. В. Тыгин 
 
«_____»___________201___г 
 
 

 

 

 

 


