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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуганы авыл җирлеге Советының 2012 елның 17 

октябрендәге 53 номерлы карары белән расланган 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл 

җирлеге муниципаль милеген биләү, файдалану һәм эш 

итү тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

хакында" 2006 ел, 30 декабрь, 647 нче карары»  

 

«Оештырылган торглар турында «Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2011 

елның 21 ноябрендәге 327-ФЗ номерлы Федераль закон кабул ителүгә бәйле 

рәвештә һәм Азнакай шәһәр прокурорының 2013 елның 8 февралендәге 715/17 

номерлы протестын исәпкә алып, Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында» 2011 елның 21 ноябрендәге 327-ФЗ номерлы Федераль 

закон кабул ителүгә бәйле рәвештә 

 

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуганы авыл җирлеге Советының 2012 елның 17 октябрендәге 53 

номерлы карары (алга таба-нигезләмә) белән расланган Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуганы авыл җирлеге муниципаль милегенә ия булу, файдалану һәм эш итү 

тәртибе турындагы нигезләмәгә (алга таба-нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:: 

1.1 Нигезләмәнең 8.8 пунктындагы 7 пунктчасында «кыйммәтле кәгазьләр 

базарында» сүзләрен төшереп калдырырга. 

1.2 6.1 пунктның «в» пунктчасында «(бүләк итү) " сүзләрен төшереп калдырырга. 

1.3 Бүлек исеме 13 " муниципаль милекне бүләк итү, кабул итү «сүзләрен» кабул итү 

«сүзләренә алмаштырырга. 

1.4. Нигезләмәнең 13.1 пункты төшереп калдырырга. 

1.5.  13.2 пунктларны-13.7 пунктлар дип санарга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуганы авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 нче кушымта карарга 

                                         Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл 

җирлеге Советының 2012 елның 17 октябрендәге 53 номерлы карары 

 

                                                      Эш 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлегенең муниципаль милегенә 

ия булу, файдалану һәм файдалану тәртибе турында 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе 

Гражданнар кодексы, "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында", "дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру 

турында" Федераль законнар, башка федераль законнар, "Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында" Татарстан Республикасы Законы, 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставы, башка норматив актлар нигезендә эшләнгән. 

1.2. Авыл җирлегенең муниципаль милке булып муниципаль берәмлек буларак авыл 

җирлегенең милек хокукында булган мөлкәт тора. 

Муниципаль милектә булган мөлкәт хуҗалык алып бару хокукында муниципаль 

унитар предприятиеләргә һәм Россия Федерациясе Граждан кодексы һәм әлеге 

Нигезләмә нигезендә оператив идарә хокукында муниципаль учреждениеләргә 

беркетелә. 

Җирлек бюджеты акчалары һәм муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр 

тарафыннан беркетелмәгән башка муниципаль милек җирлекнең казнасын тәшкил 

итә. 

1.3. Муниципаль милектә булырга мөмкин: 

1) Халыкны электр, җылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су бүлү, халыкны 

ягулык белән тәэмин итү, җирлек торак пунктлары урамнарын яктырту өчен 

билгеләнгән мөлкәт; 

2) җирлек торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, 

шулай ук мондый автомобиль юлларына хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән мөлкәт; 

3) җирлектә яшәүче һәм торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ аз керемле 

гражданнарны, социаль наем шартнамәсе шартларында торак урыннары белән 

тәэмин итү өчен социаль файдаланудагы торак фонды, шулай ук муниципаль торак 

фондын тоту өчен кирәкле мөлкәт; 



4) пассажирлар транспорты һәм җирлек чикләрендә халыкка транспорт хезмәте 

күрсәтү өчен билгеләнгән башка мөлкәт; 

5) җирлек чикләрендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен билгеләнгән 

мөлкәт; 

6) беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү өчен билгеләнгән 

мөлкәт; 

7) җирлек китапханәләренең мөлкәте; 

8) җирлек халкын ял итүне оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәте белән тәэмин 

итү өчен билгеләнгән мөлкәт; 

9) Россия Федерациясе законнары нигезендә тарихи-мәдәни әһәмияттәге 

категориясенә бәйсез рәвештә мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният 

һәйкәлләре) ; 

10) җирлек территориясендә физик культура һәм массакүләм спорт үсеше өчен 

билгеләнгән мөлкәт; 

11) җирлек территориясен төзекләндерү һәм яшелләндерү, шул исәптән гомуми 

файдалану урыннарын һәм халык күпләп ял итә торган урыннарны төзекләндерү 

өчен билгеләнгән мөлкәт; 

12) көнкүреш калдыкларын һәм чүп-чарны җыю һәм чыгару өчен билгеләнгән 

мөлкәт; 

13) ритуаль хезмәтләр оештыру һәм күмү урыннарын карап тоту өчен билгеләнгән 

җир участокларын да кертеп, милек; 

14) муниципаль хокукый актларны, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән мөлкәт; 

15) федераль законнар нигезендә җирлек муниципаль милкенә караган җир 

кишәрлекләре; 

16) буалар, обводненные карьера территориясендә җирлеге; 

17) җирлек территориясендә дәвалау-сәламәтләндерү урыннарын һәм җирле 

әһәмияттәге курортларны булдыру, үстерү һәм саклауны тәэмин итү өчен 

билгеләнгән мөлкәт; 

18) халыкны һәм җирлек территориясен табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрдән яклауны оештыру өчен билгеләнгән мөлкәт; 

19) кешеләрнең су объектларында иминлеген тәэмин итү, аларның тормышын һәм 

сәламәтлеген саклау өчен билгеләнгән мөлкәт; 

20) җирлектә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү өчен билгеләнгән мөлкәт, шул 

исәптән кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын 

формалаштыру һәм үстерү өчен; 

21) җирлек территориясендә эшчәнлек алып баручы социаль юнәлешле 

коммерциясез оешмаларга ярдәм күрсәтү өчен билгеләнгән мөлкәт. 

22) гамәлдәге законнар һәм муниципаль актлар нигезендә башка мөлкәт. 

23) җирлек чикләрендә җәмәгать тәртибен саклауны оештыру өчен билгеләнгән 

мөлкәт 

 

2. Мөнәсәбәтләр җайга салына торган әлеге Нигезләмә 

2.1. Бу нигезләмәдә билгеләнә: 

- муниципаль милек составы; 

- җирлекнең муниципаль милке белән идарә итү һәм эш итү тәртибе; 



- предприятиеләргә хуҗалык алып бару хокукында тапшырылган һәм оператив 

идарә хокукында учреждениеләр тарафыннан беркетелгән күчемле һәм күчемсез 

милекне файдалану, идарә итү һәм файдалану тәртибе; 

- муниципаль милек объектларын хосусыйлаштыру, аларны арендага, субарендага 

тапшыру һәм бушлай файдалануга тапшыру тәртибе; 

- муниципаль милекне файдаланудан кергән керемне җирлек бюджетына җибәрү 

тәртибе; 

- муниципаль милек белән идарә итү һәм идарә итү мәсьәләләре буенча җирлек 

җирле үзидарә органнарының төп функцияләре һәм вәкаләтләре; 

- муниципаль милекне куллануны исәпкә алу һәм контрольдә тоту тәртибе. 

2.2. Әлеге Нигезләмәнең гамәлдә булуы җирлек бюджеты акчалары белән эш итүгә 

кагылмый. 

 

3. Муниципаль милек белән идарә итү һәм эш итү максатлары һәм бурычлары 

 

3.1. Муниципаль милектәге объектлар белән идарә итү һәм идарә итү максатлары 

булып торалар: 

- җирлек үзидарәсенең матди-финанс нигезләрен ныгыту; 

- җирлекнең социаль-икътисадый үсеше өчен файдаланыла торган муниципаль 

милектәге күчемсез мөлкәтнең торышын арттыру һәм яхшырту; 

- җирлек бюджетының керемнәрен арттыру; 

- җирлекнең гражданлык-хокукый килешүләр буенча йөкләмәләрен тәэмин итү. 

3.2. Күрсәтелгән максатларда муниципаль милектә булган мөлкәт белән идарә итү 

һәм эш итү вакытында бурычлар хәл ителә: 

1) файдаланылмый торган милек объектларын гражданлык әйләнешенә кертү, 

алардан файдалануның нәтиҗәлелеген арттыру хисабына җирлек бюджетына салым 

булмаган керүләрне арттыру; 

2) муниципаль милектәге мөлкәтне саклап калу һәм арттыру, идарә итү һәм аның 

белән идарә итү җирлек бюджетына, шулай ук халыкның иҗтимагый ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен кирәкле милекне җәлеп итүне тәэмин итә; 

3) җирлек милек структурасын оптимальләштерү; 

4) унитар предприятиеләр һәм муниципаль учреждениеләр мөлкәт 

комплексларыннан табыш алу; 

5) предприятиеләр һәм учреждениеләр тарафыннан милекне беркетү шартларын 

үтәүне контрольдә тоту, ышанычлы идарәгә, арендага, сату-алу килешүләрен, 

хосусыйлаштыру планнарын тапшыру; 

6) милек белән идарә итүнең норматив-хокукый базасын камилләштерү, милек 

белән нәтиҗәле идарә итүне, базар инфраструктурасын һәм икътисадның дәүләтнеке 

булмаган секторын үстерүне тәэмин итә торган оештыру һәм финанс шартларын 

формалаштыру; 

7) муниципаль берәмлек милкенә һәм аның хәрәкәтенә караган милекне исәпкә алу 

буенча төшке аш. 

 

4. Муниципаль милек формалаштыру 

 

4.1. Җирлекнең муниципаль милке Чыганаклар, законнар җыелмасында билгеләнгән 

нигезләр һәм тәртиптә, башка норматив хокукый актлар, шул исәптән җирле үзидарә 

органнары исәбенә, шулай ук җирлек милкенә федераль һәм республика милкендә 



булган һәм җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен кирәкле объектларны 

тапшыру хисабына формалаша. 

4.2. Социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектларны, 

әлеге объектларга хезмәт күрсәтүче торак-эксплуатация һәм ремонт-төзелеш 

бүлекчәләрен муниципаль милеккә тапшыру җирлек Башкарма комитетының һәм 

тапшырыла торган объектлар хуҗасының уртак карары нигезендә башкарыла. 

4.3. Авыл җирлеге һәм аның халкы мәнфәгатьләрендә файдалану өчен яңа 

әзерләнгән яки яңа төзелгән мөлкәткә милек хокукы гамәлдәге законнар һәм башка 

хокукый актлар нигезендә сатып алына. 

4.4. Муниципаль милекне куллану нәтиҗәсендә алынган керемнәр җирлек 

тарафыннан гамәлдәге законнарда, башка хокукый актларда яки тиешле килешүдә 

каралган нигезләр (хокук билгеләүче документ) буенча сатып алынырга мөмкин. 

4.5. Гражданнар һәм юридик затлар милкендә булган муниципаль милеккә 

мөрәҗәгать гамәлдәге законнар нигезендә милекчегә әлеге мөлкәтнең бәясен һәм 

башка зыяннарны кире кайтару яисә законнарда билгеләнгән тәртиптә бүләк итү 

белән башкарыла. 

4.6. Муниципаль милеккә милек хокукы милекче яки аның вәкаләтле органы карары 

буенча муниципаль милекне читләштергәндә, муниципаль милеккә милек 

хокукыннан баш тартканда, аның үлүе яки юк ителүе һәм муниципаль милеккә 

милек хокукын законда каралган башка очракларда югалтканда туктатыла. 

4.7. Муниципаль милекне мәҗбүри тартып алу законда каралган нигезләр буенча 

гына рөхсәт ителми: 

1) йөкләмәләр буенча муниципаль милеккә түләттерү мөрәҗәгате; 

2) закон нигезендә муниципаль берәмлектән керә алмый торган мөлкәтне 

читләштерү; 

3) ул урнашкан җир участогының законлы нигезләренә тартып алынуга бәйле 

рәвештә күчемсез муниципаль милекне читләштерү; 

4) законда каралган башка очракларда. 

4.8. Җирле үзидарә органы йөкләмәләре буенча аңа мөрәҗәгать итү юлы белән 

муниципаль милекне алу, мөрәҗәгать итүнең башка тәртибе закон яки шартнамә 

белән каралмаган булса, суд карары нигезендә башкарыла. 

4.9. Түләтүгә мөрәҗәгать иткән муниципаль милеккә милек хокукы алынган 

муниципаль милеккә милек хокукы барлыкка килгән вакыттан туктатыла. 

 

5. Муниципаль милектә булган мөлкәткә карата милекче хокукын гамәлгә ашыру 

 

5.1. Җирлек үзенә караган мөлкәтнең хуҗасы булып тора, үз мөлкәте белән идарә 

итү, файдалану һәм эш итү хокукларын гамәлгә ашыра. 

5.2. Җирлекнең муниципаль мөлкәте белән идарә итү һәм эш итү тәртибен, 

предприятиеләр һәм учреждениеләрне төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү турында 

карарлар кабул итү тәртибен, шулай ук муниципаль предприятиеләр һәм 

учреждениеләр хезмәтләренә тарифлар билгеләү турында Татар Шуганы авыл 

җирлеге Советының аерым компетенциясендә тора. 

5.3. Авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль берәмлек исеменнән Россия 

Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы 

законнары һәм алар нигезендә кабул ителә торган Татарстан Республикасы җирлеге 

Советының норматив хокукый актлары нигезендә муниципаль милектән файдалана 

һәм эш итә. Җирлекнең башкарма комитеты күрсәтелгән вәкаләтләрне " Татарстан 



Республикасы Азнакай район Советының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

Палатасы»муниципаль казна учреждениесенең тапшырырга хокуклы. Күрсәтелгән 

мөнәсәбәтләр тиешле килешү яки ышанычнамә белән рәсмиләштерелә. 

Милек гамәлдәге законнар һәм Татар Шуганы авыл җирлеге Советының норматив 

хокукый актлары белән башкасы билгеләнмәгән булса, җирлек башкарма комитеты 

карары буенча муниципаль милеккә кабул ителә һәм кире кайтарыла. 

5.4. Җирлек башкарма комитеты компетенциясенә керә: 

1) Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, муниципаль берәмлек 

уставы һәм башка муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль милектән 

файдалану һәм алар белән эш итү мәсьәләләрен муниципаль берәмлек исеменнән 

хәл итү; 

2) физик һәм юридик затларга, Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнарына, 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм башка муниципаль 

берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына муниципаль милекне вакытлыча яки 

даими файдалануга тапшыруны, гамәлдәге законнарда һәм Татар Шуганы авыл 

җирлеге Советы карарларында каралган тәртиптә башка килешүләр төзүне гамәлгә 

ашыру; 

3) Татар Шуганы авыл җирлеге Советы карарларында билгеләнгән федераль 

законнар, тәртип һәм шартлар нигезендә муниципаль милекне хосусыйлаштыруны 

гамәлгә ашыру; 

4) муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр һәм башка оешмалар төзү, 

үзгәртеп кору, юкка чыгару, билгеләнгән тәртип нигезендә муниципаль 

предприятиеләр һәм учреждениеләр эшчәнлегенең максатларын, шартларын, 

тәртибен билгеләү, аларның уставларын раслау, муниципаль предприятиеләр һәм 

учреждениеләр җитәкчеләрен вазыйфага билгеләү һәм вазыйфадан азат итү; 

5) муниципаль милекнең исәбен алып бару һәм реестрын алып бару; 

6) ябык акционерлык җәмгыятьләре һәм җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр 

рәвешендә муниципальара хуҗалык җәмгыятьләрен гамәлгә кую, автоном 

коммерцияле булмаган оешмалар һәм фондлар рәвешендә коммерцияле булмаган 

оешмалар төзү турында Татарстан Шуган авыл җирлеге Советына карауга карар 

проектларын кертү; 

7) муниципаль милек белән идарә итү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне җайга салучы 

федераль һәм республика законнарын, Татар Шуганы авыл җирлеге Советы 

карарларын гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән норматив хокукый актларны үз 

компетенциясе чикләрендә кабул итү; 

8) Татар Шуган авыл җирлеге Советына муниципаль милекне хосусыйлаштыру 

программасын раслау өчен тапшыру; 

9) муниципаль милек объектларына карата килешүләр төзү, Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы законнарында һәм муниципаль хокукый актларда 

билгеләнгән башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру. 

 

6. Муниципаль милек белән килешүләр төзү 

 

6.1. Муниципаль милеккә карата гражданнар законнарына каршы килми торган 

килешүләр булырга мөмкин: 

а) сату-алу шартнамәләре; 

б) мены шартнамәләре; 

в) түләүсез тапшыру шартнамәләре (бүләк итү)); 



г) аренда шартнамәләре; 

й) нигезе; 

е) түләүсез файдалану шартнамәләре; 

ж) ышанычлы идарә итү шартнамәләре; 

з) әйбер хокукларын билгеләү, үзгәртү һәм туктату белән бәйле башка килешүләр. 

6.2. Яклар сыйфатында муниципаль милек белән алыш-бирүләрдә чыгыш ясыйлар: 

а) Башкарма комитет-хуҗалык алып бару, муниципаль унитар предприятиеләргә, 

муниципаль учреждениеләргә оператив идарә итү хокукында беркетелмәгән 

объектларга карата; 

б) муниципаль унитар предприятиеләр - хуҗалык алып бару хокукында, шул 

исәптән күчемсез милеккә карата Башкарма комитет ризалыгы белән беркетелгән 

милеккә карата; 

в) муниципаль автоном һәм бюджет учреждениеләре – аларга оператив идарә итү 

хокукында беркетелгән милеккә, шул исәптән: 

дәүләт милкен һәм җирләрен максатчан, нәтиҗәле һәм законлы файдалануны 

контрольдә тоту максатыннан ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 2014 

елның икенче кварталында дәүләт милкеннән файдалануны тикшерү буенча 80 

тикшерү, шул исәптән мөлкәтне дәүләт учреждениеләре тарафыннан куллануны 

тикшерү буенча 52 тикшерү башкарды; 

башка юридик затларның устав (склад) капиталына кертелә торган акчаларга һәм 

башка мөлкәтләргә карата аларны гамәлгә куючы яисә катнашучы буларак башка 

юридик затларга тапшырыла торган мөлкәтнең устав (склад) капиталына карата 

бары тик гамәлгә куючының ризалыгы белән генә. 

3.3. Муниципаль милеккә карата килешүләр төзү конкурслар һәм аукционнар үткәрү 

нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашырыла.  

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палаталары белгечләре һәм җитәкчеләре өчен укыту 

семинары: 

федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты актлары, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карарлары, законлы көченә кергән суд карарлары нигезендә; 

дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, шулай ук бюджеттан тыш дәүләт 

фондларына; 

дини оешмаларга дини билгеләнештәге милекне бушлай файдалануга тапшыру; 

законнарда каралган башка очракларда. 

Конкурслар һәм аукционнар үткәрмичә муниципаль милек шулай ук утыз календарь 

көннән дә артык вакытка теләсә кайсы физик һәм юридик затларга да бирелергә 

мөмкин. 

 

7. Муниципаль учреждениеләр 

 

7.1. Җирлек муниципаль учреждениесе-муниципаль милек нигезендә 

гражданнарның сәламәтлеген саклау, физик культураны һәм спортны яки 

коммерциячел булмаган башка функцияләрне үстерү максатларында идарә итү, 

социаль-мәдәни, мәгариф һәм фәнни максатларны гамәлгә ашыру өчен төзелгән һәм 

җирлек бюджетыннан тулысынча яисә өлешчә финанслана торган коммерциячел 

булмаган оешма. Муниципаль учреждение автономияле, бюджет яки казна 

учреждениесе булырга мөмкин. 



7.2. Муниципаль учреждениеләр төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү турындагы карарны 

авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе гамәлдәге законнар белән билгеләнгән 

тәртиптә кабул итә. 

3.3. Учреждениенең мөлкәте җирлек милкендә һәм оператив идарә итү хокукында 

учреждение карамагында. 

Муниципаль учреждениеләргә милекне оператив идарә итү хокукында җирлек 

башкарма комитеты беркетә. 

4.4. Муниципаль учреждение җитәкчесенең хезмәт килешүе авыл җирлеге башкарма 

комитеты белән төзелә. 

1.5. Оператив идарә итү хокукында милек беркетелгән учреждениегә 

учреждениенең оештыру документларына, милекченең биремнәренә һәм милек итеп 

билгеләнүенә ярашлы рәвештә файдалана һәм эш итә. 

6.6. Казна учреждениесе үз карамагындагы йөкләмәләре буенча акча средстволары 

белән җавап бирә. Күрсәтелгән акчалар җитәрлек булмаган очракта, мондый 

учреждение йөкләмәләре буенча субсидия җаваплылыгы җирлекләргә бирелә. 

Автоном һәм бюджет учреждениеләре мөлкәт белән оператив идарә итү хокукында 

булган барлык йөкләмәләр буенча җаваплы, учреждение яки автоном яки бюджет 

учреждениесе тарафыннан сатып алынган күчемсез мөлкәт һәм аеруча кыйммәтле 

күчемле мөлкәтдән тыш. Җирлек учреждение йөкләмәләре буенча җавап бирми. 

7.7. Муниципаль учреждениеләргә мөлкәтне оператив идарә итү хокукында беркетү 

учреждениенең гамәлгә кую документларында һәм милекне кабул итү-тапшыру 

актында чагылдырыла. 

7.8. Муниципаль милекне фактта тапшыру мизгеленнән учреждениегә оператив 

идарә итү хокукында беркетелгән мөлкәтне исәпкә алу, инвентарьлаштыру һәм аның 

сакланышы буенча вазыйфалар күчә. 

7.9. Оператив идарәдәге мөлкәтне, шулай ук муниципаль учреждение тарафыннан 

килешү яки башка нигезләр буенча сатып алынган мөлкәтне кулланудан алынган 

җиләк-җимеш, продукция һәм табыш Гражданнар кодексында, башка законнарда 

һәм башка норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә учреждениенең 

оператив идарәсенә керә. 

7.10. Муниципаль учреждение аңа беркетелгән мөлкәтне һәм смета буенча бүлеп 

бирелгән акчалар хисабына сатып алынган акчаларны кире кагарга яки башка ысул 

белән эш итәргә хокуклы түгел. 

Учреждениегә, идарә функцияләрен башкарудан тыш, гамәлгә кую документлары 

нигезендә, учреждение төзү максатларына туры килгән очракта, эшмәкәрлек 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру хокукы бирелергә мөмкин. 

Казна учреждениесенең керемнәре район бюджетына тулы күләмдә килә. Автоном 

һәм бюджет учреждениеләренең гамәлгә кую документлары нигезендә рөхсәт 

ителгән эшчәнлегеннән алынган һәм әлеге акчалар хисабына сатып алынган мөлкәте 

учреждениенең мөстәкыйль карамагына керә һәм аерым баланста исәпкә алына. 

Мондый милек учреждениедән аның ризалыгыннан башка тартып алына алмый. 

7.11. Учреждение үзләренә беркетелгән мөлкәтне саклау һәм максатчан файдалану 

өчен җаваплы. Әлеге өлештә учреждение эшчәнлеген җирлек башкарма комитеты 

контрольдә тота, ул документлар һәм фактта тикшерүләр башкарырга хокуклы. 

Мөлкәт куллану очрагында эшчәнлекнең максатлары һәм төрләре, билгеле бер 

оештыру документларына туры килми торган очракта, җирлек башкарма комитеты 

учреждение җитәкчесенә дисциплинар йогынты чараларын куллану, учреждениене 



үзгәртеп кору, бетерү, аның уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы 

мәсьәләне башлап җибәрергә хокуклы. 

Муниципаль учреждениегә оператив идарә хокукында беркетелгән яки баланста 

чагылдырылмаган мөлкәтне билгеләү буенча файдаланылмый торган мөлкәтне 

җирлек башкарма комитеты законда һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән 

тәртиптә тартып алырга хокуклы. 

 

8. Муниципаль милек объектларын хосусыйлаштыру 

 

8.1. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру "дәүләт һәм муниципаль милекне 

хосусыйлаштыру турында" Федераль Законда, "Татарстан Республикасы дәүләт 

мөлкәтен хосусыйлаштыру турында" Татарстан Республикасы Законында һәм Татар 

Шуганы авыл җирлегенең муниципаль хокукый актларында каралган тәртиптә 

гамәлгә ашырыла. 

8.2. Муниципаль милек физик һәм (яки) юридик затлар милкенә бары тик түләүле 

нигездә генә бирелә (устав капиталына муниципаль милек кертелә торган ачык 

акционерлык җәмгыятьләре акцияләрен муниципаль милеккә тапшыру юлы белән). 

1.3. Федераль законнар белән әйләнешкә рөхсәт ителми торган гражданнар 

хокуклары объектларына (әйләнештән алынган объектларга), шулай ук федераль 

законнарда билгеләнгән тәртиптә муниципаль милектә генә булырга мөмкин булган 

мөлкәткә кертелергә тиеш түгел. 

4.4. Җирлек тормышын тәэмин итү өчен аеруча мөһим әһәмияткә ия булган 

муниципаль милек объектлары, халыкның һәм хуҗалыкның ихтыяҗларын 

канәгатьләндерү, шулай ук тарихи-мәдәни мирасны саклау өчен читләштерелергә 

тиеш түгел. Әлеге объектларның исемлеге Татар Шуганы авыл җирлеге Советы 

тарафыннан раслана. 

1.5. Аны хосусыйлаштыру процессында муниципаль милекне сатып алучылар, 

оештыру-хокукый формаларына һәм милек төрләренә бәйсез рәвештә, физик һәм 

юридик затлар була ала. 

Муниципаль милекне хосусыйлаштырганда гамәлдәге законнар нигезендә бу 

хокукка ия булмаган физик һәм юридик затлар сатып ала алмый. 

8.6. Муниципаль милектәге мөлкәтне хосусыйлаштыруны җирлек башкарма 

комитеты оештыра. 

Муниципаль милекне хосусыйлаштыру ел саен Татар Шуганы авыл җирлеге Советы 

тарафыннан расланган хосусыйлаштыру программасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

8.7. Министрлыкның Җир ресурслары идарәсе белгечләре хәбәр итүенчә, Татарстан 

Республикасында барлыгы, Казан һәм Яр Чаллы шәһәрләрен исәпкә алып, 22 203 

җир кишәрлеге кадастр исәбендә теркәлгән. 

8.8. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру вакытында хосусыйлаштыруның 

түбәндәге ысуллары кулланыла: 

1) унитар предприятиене ачык акционерлык җәмгыятенә үзгәртеп кору; 

2) унитар предприятиене җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять итеп үзгәртү; 

3) аукционда дәүләт яки муниципаль милекне сату; 

4) махсуслаштырылган аукционда ачык акционерлык җәмгыятьләре акцияләрен 

сату; 

5) конкурста муниципаль милекне сату; 

6) муниципаль милектә булган Россия Федерациясе территориясеннән читтә ачык 

акционерлык җәмгыятьләре акцияләре сату; 



7) кыйммәтле кәгазьләр базарында сәүдә оештыручы аша ачык акционерлык 

җәмгыятьләре акцияләрен сату; 

8) халык алдында тәкъдимнәр юлы белән муниципаль милекне сату; 

9) бәяне игълан итмичә муниципаль милекне сату; 

10) ачык акционерлык җәмгыятьләренең устав капиталларына өлеш буларак 

муниципаль милекне кертү; 

11) ышанычлы идарә итү нәтиҗәләре буенча ачык акционерлык җәмгыятьләре 

акцияләрен сату. 

8.9. Муниципаль милекне хосусыйлаштырылырга тиешле башлангыч бәя гамәлдәге 

законнар нигезендә билгеләнә. 

8.10. Муниципаль милекне хосусыйлаштырганда коммерция конкурслары үткәрү 

өчен Башкарма комитетта даими эшләүче конкурс комиссиясе төзелә. Конкурс 

комиссиясенең шәхси составы җирлек башкарма комитеты җитәкчесенең аерым 

күрсәтмәсе белән раслана. 

8.11. Авыл җирлеге башкарма комитеты ел саен татар Шуган авыл җирлеге 

Советына узган елда муниципаль милекне хосусыйлаштыруның прогноз 

программасы үтәлеше турында мәгълүмат бирә. 

8.12. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру, шулай ук сату нәтиҗәләре турындагы 

мәгълүмат массакүләм мәгълүмат чараларында законнарда билгеләнгән срокларда 

басыла. 

8.13. Мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре, шулай ук 

ачыкланган мәдәни мирас объектлары) аларны карап тоту, саклау һәм куллану 

буенча йөкләмәләр белән йөкләгән очракта тәртип һәм ысуллар белән 

хосусыйлаштырылырга мөмкин. 

8.14. Социаль-мәдәни билгеләнештәге (сәламәтлек саклау, мәдәният һәм спорт) һәм 

коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектлар унитар предприятиенең милек 

комплексы составында хосусыйлаштырылырга мөмкин: 

- халыкны социаль яклау органнары, шул исәптән балалар йортлары, балалар 

йортлары, картлар йортлары, интернатлар, инвалидлар, балалар һәм өлкәннәр өчен 

госпитальләр һәм санаторийлар ихтыяҗларын тәэмин итә торган объектлар;; 

- тиешле җирлек халкына хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән сәламәтлек саклау, 

мәгариф, мәдәният объектлары; 

- балалар сәламәтләндерү комплекслары (дачалар, лагерьлар); 

- торак фонды һәм аның инфраструктурасы объектлары; 

- тиешле җирлек халкына хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән транспорт һәм 

энергетика объектлары. 

Әлеге пунктта күрсәтелгән объектларның билгеләнешен үзгәртү тиешле җирле 

үзидарә органнары белән килешү буенча гамәлгә ашырыла. 

8.15. Муниципаль милекне сату-алу килешүләренең нәтиҗәсендә алынган 

акчаларны бүлү әлеге Нигезләмәнең 16 статьясында каралган тәртиптә гамәлгә 

ашырыла. 

Муниципаль милек объектларын арендалау һәм субаренда 

 

9.1. Милкенә, являющееся муниципаль милек, һәм неиспользуемое, хуҗалык 

эшчәнлеге өлкәсендә муниципаль унитар предприятиеләре һәм муниципаль 

учреждениеләре, тапшырыла арендага бирү тәртибе нигезендә расланган Татар 

шуганы авыл җирлеге Советы тарафыннан. 



9.2. Муниципаль милекне милекче исеменнән арендалау килешмәләре буенча - 

җирлекнең башкарма комитеты, муниципаль унитар предприятиеләр, муниципаль 

һәм автоном учреждениеләр - җирлек башкарма комитеты ризалыгы белән. 

9.3. Муниципаль милекне арендага алучылар булып юридик затлар һәм шәхси 

эшмәкәрләр буларак теркәлгән физик затлар булырга мөмкин. 

4.4. Арендага күчмә һәм күчемсез (биналар, корылмалар, биналар) милек, аларны 

куллану процессында үзләренең табигый үзенчәлекләрен югалтмый торган 

бердәнбер милек комплекслары тапшырылырга мөмкин. 

9.5. Муниципаль милекне арендалау килешмәләрен төзү конкурслар һәм аукционнар 

үткәрү нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашырыла.  

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы "Матди тәэмин итү 

идарәсе" дәүләт бюджет учреждениесе янгын куркынычсызлыгы сагында: 

федераль законнар, РФ Президенты актлары, РФ Хөкүмәте карарлары, закон көченә 

кергән суд карарлары нигезендә; 

дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, шулай ук бюджеттан тыш дәүләт 

фондларына; 

дини оешмаларга дини билгеләнештәге милекне бушлай файдалануга тапшыру; 

законнарда каралган башка очракларда. 

9.6. Конкурслар һәм аукционнар үткәрмичә муниципаль милек шулай ук утыз 

календарь көннән дә артык вакытка теләсә кайсы физик һәм юридик затларга 

арендага бирелергә мөмкин. 

9.7.Аренда килешүенең гамәлдә булу срогы 5 елдан артык вакытка билгеләнә. 

9.8. Муниципаль торак булмаган фонд биналары сату нәтиҗәләре буенча 

арендодателенең язма ризалыгы белән субарендага тапшырылырга мөмкин. 

Субаренда бу объектка аренда шартнамәсенең гамәлдә булу срогы артмаган вакытка 

рөхсәт ителә. 

Субарендага тапшырыла торган мәйданның күләме гомуми арендалана торган 

мәйданның 30% тан артмаска тиеш. 

  9.9. Муниципаль милекне арендалау килешүләрен исәпкә алу җирлек башкарма 

комитеты тарафыннан тиешле Реестр алып бару рәвешендә башкарыла. 

 

10. Муниципаль милекне дәүләт милкенә тапшыру, муниципаль берәмлекләр 

арасында муниципаль милекне бүлешү 

 

10.1. Муниципаль милекне дәүләт милкенә тапшыру федераль законнар нигезендә 

гамәлгә ашырыла.  

1.2. Муниципаль берәмлекләр арасында муниципаль милекне чикләү «муниципаль 

милектәге мөлкәтне бүлешүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итү тәртибе турында " 2008 

елның 6 августындагы 71-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы һәм 

федераль законнар нигезендә гамәлгә ашырыла. 

 

11. Муниципаль милек объектларын бушлай файдалануга тапшыру 

 

11.1. Муниципаль милек объектлары сәүдә нәтиҗәләре буенча бушлай файдалануга 

яки «Конкуренцияне яклау турында " 2006 елның 26 июлендәге 135-ФЗ номерлы 

Федераль закон белән билгеләнгән максатларга муниципаль ярдәм күрсәтү 

тәртибендә бирелергә мөмкин»: 



муниципаль берәмлек гамәлдәге законнар нигезендә аларның эшчәнлеген 

оештыруда ярдәм итәргә тиеш булган коммерцияле булмаган оешмаларга һәм физик 

затларга; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Азнакай муниципаль 

районында социаль әһәмияткә ия булган эшчәнлекне тормышка ашыручы бюджет 

оешмаларына социаль юнәлештәге яки социаль-мәдәни максатларга ия булган 

объектлар өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында" 2011 ел, 10 июнь, 473 

нче карары; 

дини берләшмәләргә.  

Россия Федерациясе, Федерация субъекты һәм муниципаль берәмлек вәкиллекле 

һәм башкарма хакимияте органнарын тәэмин итү өчен муниципаль милек Татарстан 

Республикасы буенча Федераль антимонополия хезмәте идарәсе алдан 

килештермичә бушлай файдалануга тапшырылырга мөмкин. 

1.2. Коммерцияле булмаган оешмаларга муниципаль милек объектлары бары тик 

торак фондка, суүткәргеч һәм канализация челтәрләренә, насос станцияләренә, 

электр тапшыру линияләренә, җылылык һәм газ челтәрләре һәм пар казаннары 

объектларына, инженерлык инфраструктурасының башка объектларына һәм 

конкурс нигезендә төзекләндерү өчен генә түләүсез файдалануга тапшырылырга 

мөмкин. 

1.3. Муниципаль милектән бушлай файдалану килешүләрен төзү конкурс һәм 

аукционнар үткәрү нәтиҗәләре буенча гына тормышка ашырыла.  

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палаталары белгечләре һәм җитәкчеләре өчен укыту 

семинары: 

федераль законнар, РФ Президенты актлары, РФ Хөкүмәте карарлары, закон көченә 

кергән суд карарлары нигезендә; 

дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, шулай ук бюджеттан тыш дәүләт 

фондларына; 

дини оешмаларга дини билгеләнештәге милекне бушлай файдалануга тапшыру; 

законнарда каралган башка очракларда. 

Конкурслар һәм аукционнар үткәрмичә муниципаль милек шулай ук теләсә кайсы 

физик һәм юридик затларга утыз календарь көннән дә артык вакыт эчендә түләүсез 

файдалануга бирелергә мөмкин. 

4.4. Мөлкәт түләүсез файдалануга тапшырылырга мөмкин булган яки түләүсез 

файдалану хокукына аренда хокукын яңадан рәсмиләштерергә рөхсәт ителә торган 

муниципаль милек объектлары, шулай ук җирлектәге Башкарма комитет карары 

белән раслана. Күрсәтелгән исемлеккә федераль законнар таләпләре буенча түләүсез 

файдалануга тапшырыла торган объектлар кертелми. 

1.5. Коммерция эшчәнлеген алып бару өчен, 11 пунктында каралган очраклардан 

тыш, муниципаль милекне коммерциячел һәм коммерциягә карамаган оешмаларга 

түләүсез файдалануга тапшыру рөхсәт ителми.2 әлеге Нигезләмә. 

1.1. Объектларны бушлай файдалануга бирү буенча документларны рәсмиләштерү 

тәртибе җирлек башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә. 

11.7. Авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль күчемсез милекне ссудачы 

булып тора. 

11.8. Бушлай файдалануның якынча килешүе җирлек башкарма комитеты 

тарафыннан раслана һәм үз эченә алырга тиеш: 

1) тапшырыла торган мөлкәтнең составы һәм бәясе; 

2) муниципаль күчемсез милекне файдалану максатлары; 



3) түләүсез файдалану срогы; 

4) мөлкәтне тапшыру һәм аны ссудодателя кире кайтару тәртибе; 

5) муниципаль күчемсез милекне ремонтлау һәм техник хезмәт күрсәтү буенча 

якларның бурычлары, коммуналь хезмәтләр өчен түләү тәртибе һәм 

эксплуатацияләү буенча агымдагы чыгымнар; 

6) килешү шартларын тиешенчә үтәмәгән өчен якларның җаваплылыгы; 

7) Шартнамәне вакытыннан алда туктату шартлары. 

          11.7. Бушлай файдалану килешүенең гамәлдә булуыннан соң, киләчәктә 

күчемсез милекне файдалану турындагы карарны җирлек башкарма комитеты кабул 

итә. 

 

12. Муниципаль милекне ышанычлы идарәгә тапшыру 

 

12.1. Муниципаль милек (хуҗалык алып бару яки оператив идарәдәге объектлардан 

тыш) ышанычлы идарәгә - шәхси эшмәкәрләргә яки коммерция оешмаларына 

(унитар предприятиеләрдән тыш) тапшырылырга мөмкин. 

Мөлкәт белән ышанычлы идарә итү законда каралган нигезләр буенча гамәлгә 

ашырыла торган очракларда ышанычлы идарәче эшкуар булмаган граждан яисә 

коммерциячел булмаган оешма (учреждениедән тыш) булырга мөмкин. 

Мөлкәт дәүләт хакимиятенең федераль органына, Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте органына, Россия Федерациясе субъектына яки җирле үзидарә органына 

ышанычлы идарәгә тапшырыла алмый. 

12.2. Муниципаль милек белән ышанычлы идарә итү килешүләрен төзү конкурслар 

һәм аукционнар үткәрү нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашырыла.  

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палаталары җитәкчеләре өчен укыту семинары: 

федераль законнар, РФ Президенты актлары, РФ Хөкүмәте карарлары, закон көченә 

кергән суд карарлары нигезендә; 

дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, шулай ук бюджеттан тыш дәүләт 

фондларына; 

дини оешмаларга дини билгеләнештәге милекне бушлай файдалануга тапшыру; 

законнарда каралган башка очракларда. 

Конкурслар һәм аукционнар үткәрмичә муниципаль милек шулай ук теләсә кайсы 

физик һәм юридик затларга утыз календарь көннән дә артык вакытка ышанычлы 

идарәгә тапшырылырга мөмкин. 

1.3. Ышанычлы идарәне оештыручы булып җирлекнең башкарма комитеты тора. 

4.4. Муниципаль милекне ышанычлы идарәгә тапшыру турындагы карар җирлек 

башкарма комитеты тарафыннан кабул ителә. 

1.5. Муниципаль милекне ышанычлы идарәгә тапшыру шартлары җирлек Башкарма 

комитетының хокукый акты белән билгеләнә.  

1.1. Авыл җирлеге мөлкәт белән ышанычлы идарәгә тапшырылган мөлкәт белән 

идарә итү килешүендә билгеләнгән чикләрдә һәм шартларда мөлкәт белән идарә итү 

нәтиҗәсендә барлыкка килә торган җимешләрне һәм керемнәрне алырга хокуклы. 

Шул ук вакытта керемнәр җирле бюджетка, ә күчемле һәм күчемсез милек-

муниципаль милек реестрына кертелергә тиеш. 

 

13. Муниципаль милекне бүләк итү, муниципаль милекне кабул итү, иганә ярдәме 

күрсәтү 

 



1.1. Муниципаль милекне бүләк итү килешүе буенча тапшыру турындагы карарны 

җирлек башкарма комитеты кабул итә. 

Муниципаль милекне бүләк итүче булып җирлекнең башкарма комитеты тора. 

4.2. Күчмә һәм күчемсез милекне муниципаль милеккә тапшыру белән бәйле 

рәвештә юридик яки физик затлар тарафыннан бүләк ителә ала. Дарны муниципаль 

милеккә кабул итү турындагы карарны җирлек башкарма комитеты кабул итә.  

3.3. Милекне кабул итү һәм тапшыру, аңа милек хокукын рәсмиләштерү буенча 

чыгымнарны бүләк итү килешүе үтәлеше белән бәйле рәвештә, кабул итүче Бүләк 

бирү килешүендә башка тәртип каралмаган булса, кабул итүче як түли. 

4.4. Теләсә кайсы зат гомумколез максатларда муниципаль дәвалау, тәрбия, хәйрия, 

уку учреждениеләренә, муниципаль мәдәният учреждениеләренә, фондларга, 

музейларга, җирле үзидарә органнарына үз милкен яки хокукларын корбан итәргә 

мөмкин. 

1.5. Иганәне кабул итүгә кем дә булса рөхсәт яки килешү таләп ителми. 

6.6. Билгеләнгән билгеләмә нигезендә файдалану шарты белән милекне корбан 

иткән очракта, иганә милкеннән файдалану буенча барлык операцияләрне дә аерым 

исәпкә алу алып барыла. 

4.7. Иганә турында мәгълүматлар җирлек башкарма комитеты тарафыннан теркәлә. 

 

14. Күчемсез милеккә милек хокукын тану  

 

14.1. Хуҗасыз күчемсез милек әйберләрен җирлек башкарма комитеты гаризасы 

буенча күчемсез милеккә хокукны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыручы орган 

исәпкә ала.  

14.2. Бер ел узгач, хуҗасыз күчемсез милекне исәпкә алу көненнән башлап, авыл 

җирлеге башкарма комитеты муниципаль милек хокукын бу эшкә тану турындагы 

таләп белән судка мөрәҗәгать итә ала. 

1.3. Суд карары күчемсез милеккә милек хокукын дәүләт теркәве өчен нигез булып 

тора. 

 

15. Муниципаль милеккә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт 

теркәве 

 

15.1. Муниципаль Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-

бирешләрне дәүләт теркәвенә алу-гамәлдәге законнар нигезендә дәүләт барлыкка 

килүне, чикләүне (йөкләмәне) тану һәм раслый торган юридик акт. 

1.2. Дәүләт теркәве муниципаль күчемсез милеккә теркәлгән хокукның суд 

тәртибендә генә дәгъвалашырга мөмкин булуын дәлилли. 

1.3. Муниципаль Күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә милек 

хокуклары һәм башка хокукларга дәүләт теркәве узарга тиеш. 

4.4. Закон нигезендә дәүләт теркәвенә алынырга тиешле күчемсез муниципаль 

милек (Күчемсез милек) - җир кишәрлекләре, аерымланган су объектлары һәм җир 

белән бәйле барлык объектлар, шуңа күрә аларны билгеләнүгә зыян китермичә генә 

күчерү мөмкин түгел, шул исәптән биналар, корылмалар, торак һәм торак булмаган 

биналар, күпьеллык ятмалар, муниципаль унитар предприятиеләр, милек 

комплекслары кебек муниципаль унитар предприятиеләр. 

1.5. Муниципаль Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне 

дәүләт теркәвенә алу Муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәткә 



хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәвенә алу буенча тиешле 

Юстиция учреждениесе тарафыннан закон нигезендә башкарыла. 

1.5. Муниципаль Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне 

дәүләт теркәвенә алу, барлыкка килү, туктату, күчүне, чикләү (йөкләмә) өчен нигез 

булып тора: 

- аларның компетенциясе кысаларында һәм законнарда билгеләнгән тәртиптә Татар 

Шуганы авыл җирлеге Советы һәм башка җирле үзидарә органнары тарафыннан 

бастырып чыгарылган актлар; 

- муниципаль Күчемсез мөлкәткә карата килешүләр һәм башка килешүләр; 

- закон көченә кергән суд карарлары; 

- законда билгеләнгән башка нигезләр. 

15.6. Сатып алу вакыты аркасында муниципаль берәмлек тарафыннан сатып алына 

торган муниципаль Күчемсез мөлкәткә милек хокукы законда каралган тәртиптә 

дәүләт теркәвенә алынырга тиеш. 

15.7. Муниципаль күчемсез милеккә тапшыру хокукларын дәүләт теркәве белән 

беррәттән, аңа хокукларны чикләүне (йөкләмәне), шул исәптән ипотека, ышанычлы 

идарә итүне, арендага бирүне дә дәүләт теркәвенә алырга тиеш. 

 

16. Муниципаль милекне кулланудан кергән табышларны җирлек бюджетына 

җибәрү тәртибе 

 

16.1. Җирле үзидарә органнары эшчәнлеген җайга салучы гамәлдәге законнар һәм 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә муниципаль милектәге мөлкәтне 

файдаланудан керемнәр буларак исәпкә алына: 

муниципаль милектәге мөлкәтне вакытлыча биләү һәм аннан файдалану яки 

вакытлыча файдалануга тапшыру өчен аренда түләве яисә башка түләү рәвешендә 

алына торган акчалар; 

муниципаль милектәге мөлкәтне ышанычлы идарәгә тапшырудан алынган акчалар; 

Хуҗалык җәмгыятьләренең устав капиталларында өлешкә туры килә торган табыш 

яки муниципаль берәмлекнеке булган акцияләр буенча дивидендлар рәвешендә 

керемнәр; 

муниципаль унитар предприятиеләр табышының бер өлеше салымнар һәм башка 

мәҗбүри түләүләр түләгәннән соң кала; 

торак булмаган фонд һәм башка муниципаль милек объектларын файдаланганда 

аренда түләүләрен вакытында түләмәгән өчен штраф санкцияләре; 

муниципаль милек объектларын хосусыйлаштырудан керемнәр; 

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы "Республика 

мөлкәт казнасы" дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан бәясен күтәрүгә ачык 

формада тәкъдимнәр кертү юлы белән автотранспорт чараларын сату буенча ачык 

аукцион үткәрелде.; 

торак булмаган фонд объектларын арендалау хокукын сатудан кергән керемнәр; 

муниципаль милекне файдаланудан Россия Федерациясе законнарында каралган 

башка керемнәр. 

1.2. Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы дәүләт хакимияте 

органнарының һәм җирле үзидарә органнарының норматив актлары белән 

билгеләнгән алучылар буенча муниципаль милекне кулланудан акча алуны һәм 

бүлүне гамәлгә ашыра. 



1.3. Гражданнар оборонасында булган муниципаль милекне куллану акчалары 

махсус казначылык счетында аккумуляцияләнә, бюджет булып тора һәм татар 

Шуган авыл җирлеге Советы карары нигезендә җирлек бюджетының керем һәм 

чыгым өлешендә исәпкә алына. 

4.4. Балансына бәйсез рәвештә муниципаль күчемсез милек объектларын арендага 

бирүдән (автоном учреждениеләр һәм муниципаль унитар предприятиеләрдән тыш) 

акча, шулай ук торак булмаган фонд объектларына аренда хокукын гамәлгә ашыру 

нәтиҗәсендә алына торган акчалар җирлек бюджетына тулысынча җибәрелә һәм 

Татар Шуганы авыл җирлеге Советы билгеләгән тәртип нигезендә бүленә. 

1.5. Хосусыйлаштыру тәртибендә муниципаль җирләрне һәм муниципаль милекне 

сатудан алынган акчалар тиешле җирләрне һәм милекне хосусыйлаштыруны 

оештыру һәм үткәрү чыгымнарын тотып җирлек бюджетына тулысынча күчерелә. 

Хосусыйлаштыру оештыру һәм үткәрү өчен акча тоту, шулай ук мөлкәт белән 

файдалану килешүләрен төзүгә чыгымнар түбәндәге төрләре буенча башкарыла: 

а) мөлкәт әзерләү, шул исәптән маркетинг һәм финанс консультантларын җәлеп итү, 

муниципаль милек белән идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм 

хосусыйлаштыру процессларын үстерү максатларында базарны тикшерүне гамәлгә 

ашыру; 

б) базар бәясен билгеләү һәм башлангыч бәяне билгеләү өчен Мөлкәт һәм җирләрне, 

шулай ук аларга тапшыру хокукларын бәяләү; 

в) муниципаль милек объектларына мөлкәт һәм җир сатуны, шулай ук әйбер 

хокукларын сатуны оештыру; 

г) мөлкәт һәм җирләрне сатып алучылар һәм кулланучылар үз йөкләмәләрен үтәүне 

исәпкә алу һәм тикшереп тору буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру; 

д) судларда җирлекнең милек һәм башка хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 

яклау; 

е) рекламалау, шулай ук сәүдә үткәрү һәм сату нәтиҗәләре турында мәгълүмат 

хәбәрләрне билгеләнгән тәртиптә массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып 

чыгару; 

ж) мәгълүмат-коммуникация системаларын булдыру һәм аларга хезмәт күрсәтү, 

әйбер хокукларын һәм мөлкәтен сатуның матди-техник базасын камилләштерү; 

з) күчемсез милек объектларын кадастр һәм техник исәпкә алуны үткәрү, күчемсез 

милек объектларының паспортларын әзерләү, җир төзелеше эшләре; 

и) күчемсез милек объектларына муниципаль милек хокукын дәүләт теркәве. 

6.6. Муниципаль милек объектларын хосусыйлаштырудан керемнәр "дәүләт һәм 

муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында"21.12.2001 елдагы 178-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә бүленә. 

4.7. Акча күчерүне һәм куллануны җирлек башкарма комитеты контрольдә тота. 

 

17. Муниципаль милекне куллануны исәпкә алу һәм контрольдә тоту 

 

17.1. Муниципаль милеккә караган барлык объектлар инвентарьлаштыру, бәяләү, 

исәпкә алу һәм тиешле реестрларга кертелергә тиеш. 

1.2. Җирлектә муниципаль милек объектларын исәпкә алу нигезен Татар Шуганы 

авыл җирлегенең муниципаль милке реестры тәшкил итә. 

1.3. Муниципаль милек реестрында муниципаль унитар предприятиеләрнең, 

муниципаль учреждениеләрнең, муниципаль милекнең башка оештыру-хокукый 

формадагы предприятиеләрдәге өлеше, муниципаль күчемсез милек өлеше, арендага 



яки файдалануга тапшырылган, инженерлык инфраструктурасы объектлары һәм 

муниципаль казнаның милке турында белешмәләр бар. 

4.4. Җирлекнең муниципаль милек реестрын җирлек башкарма комитеты тота. 

1.5. Муниципаль милек реестрын булдыру һәм алып бару тәртибе Татар Шуганы 

авыл җирлеге Советы тарафыннан билгеләнә. 


