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      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

       16.04.2019 г. Менделеевск                   №  191 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

 авыл җирлекләре вәкаләтләренең бер өлешен Татарстан 

 Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма  

комитетына тапшыру турында килешүне раслау хакында 

 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

статьясындагы 4 өлеше, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы авыл 

җирлекләре Советы авыл җирлекләре чикләрендә ритуаль хезмәтләр оештыру 

вәкаләтләре өлешен тапшыру турындагы карарларны карап, Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы Уставы нигезендә карап 

тикшергәннән соң 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы авыл җирлекләре 

чикләрендә ритуаль хезмәтләр оештыру буенча Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы авыл җирлекләре вәкаләтләренең бер 

өлешен Кабул итәргә. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Менделеевск 

муниципаль районы авыл җирлекләре башкарма комитетлары һәм 

Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты арасында ритуаль 

хезмәтләр оештыру вәкаләтләрен тапшыру турында килешүне (кушымта 

нигезендә) расларга.  

Вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру турында расланган килешү әлеге 

карарның 1 пункты нигезендә әлеге карарга кул куелган вакыттан үз көченә 

керә. 

3. Әлеге карар кул куелган көннән соң үз көченә керә. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат интернет 

порталы челтәрендә веб адрес буенча http://pravo.tatarstan.ru / һәм 

Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, 

депутат этикасы һәм экология мәсьәләләре буенча Даими комитетка йөкләргә. 

 

        Совет Рәисе                                                                                 В. С. Чершинцев 

. 



                                       Татарстан Республикасы 

                                       Менделеевск муниципаль районы 

                                       Советы карары 

                                       2019 елның "_ _ " марты N _____ 

 

Килешү 

Башкарма комитет вәкаләтләре өлешен тапшыру турында____________ 

авыл җирлеге чикләре тоташкан урында ритуаль хезмәтләр оештыру 

буенча Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитеты ______________ Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

с. _____________ ___________________ г. 

 

 

 

Башкарма комитет _______________ җирлеге башлыгы йөзендә Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы авыл җирлеге башлыгы 

_________________________, Башкарма комитет турындагы Нигезләмә 

нигезендә эш итүче_______________ нче тоташу ноктасына кадәр уза, алга таба 

"җирлек башкарма комитеты" дип атала, бер яктан, һәм Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе йөзендә 

______________, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 

алга таба "район Башкарма комитеты" дип аталучы башкарма комитеты 

турындагы Нигезләмә нигезендә, икенче яктан, "яклар" дип аталучы, "Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 

статьясындагы 4 өлешенә таянып, әлеге килешүне төзеделәр.: 

 

1. Килешү Предметы 

1.1. Әлеге килешүнең предметы булып район башкарма комитетына ритуаль 

хезмәтләр оештыру буенча җирлек башкарма комитеты вәкаләтләренең 

бер өлешен тапшыру тора. 

 

 

2. Финанс чараларының еллык күләмен билгеләү тәртибе 

2.1. Әлеге Килешү предметы буенча вәкаләтләрне үтәү 1000 (бер мең сум) сум 

тәшкил итә. 

2.2. Тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле башка 

бюджетара трансфертлар Советның тиешле карарында карала_____________ 

авыл җирлеге башлыгы урынбасары, Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы, муниципаль берәмлек бюджеты 

турында"__________________ авыл җирлеге башлыгы урынбасары, Чираттагы 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы" муниципаль берәмлеге башлыгы. 

 

3. Якларның хокуклары һәм бурычлары 

3.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты: 



3.1.1. Әлеге килешү буенча бирелгән вәкаләтләрне үтәү өчен муниципаль 

берәмлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар рәвешендә 

билгеләнгән финанс чараларын үз вакытында һәм тулы күләмдә күчерүне 

тәэмин итә"________________ авыл җирлеге "Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге бюджетына, 

Татарстан Республикасы "Менделеевск муниципаль районы" муниципаль 

берәмлеге бюджетына. 

3.1.2. Финанс чараларының максатчан кулланылуын һәм тапшырылган 

вәкаләтләрне үтәвен контрольдә тота. Ачыкланган хокук бозу очраклары 

ачыкланган очракта, район башкарма комитеты тарафыннан ачыкланган 

бозуларны бетерү өчен мәҗбүри язма күрсәтмәләр бер айдан да соңга 

калмыйча бирә (күрсәтмәдә башка срок билгеләнмәгән булса). 

3.2. Район башкарма комитеты: 

3.2.1. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары, шулай ук 

муниципаль хокукый актлар нигезендә әлеге Килешү предметы буенча 

вәкаләтләрне башкара_________________ нче тоташу ноктасына кадәр уза. 

3.2.2. Җирлек башкарма комитеты тарафыннан авыл җирлеге башкарма 

комитеты тарафыннан тапшырылган вәкаләтләрне үтәү буенча ачыкланган 

бозуларны бетерү турындагы күрсәтмәләрне бер айдан да соңга калмыйча 

карый (күрсәтмәдә башка срок билгеләнмәгән булса), бозуларны бетерү 

буенча чаралар күрә һәм бу хакта җирлек башкарма комитеты хәбәр итә. 

3.2.3. Квартал саен, хисап чорыннан соң килүче 1 числосыннан да соңга 

калмыйча, авыл җирлеге башкарма комитетына әлеге килешү буенча бирелгән 

финанс чараларыннан файдалану турында хисап тапшыра. 

 

4. Якларның җаваплылыгы 

4.1. Әлеге килешү буенча теләсә кайсы якларның бурычларын берничә 

тапкыр (2 тапкыр һәм аннан да күбрәк) тиешенчә башкармау фактын 

билгеләү әлеге килешүне берьяклы өзү өчен нигез булып тора. 

Килешүне өзү санап үтелгән финанс чараларын кире кайтаруга, 

документлар белән расланган факттагы чыгымнарны төшереп 

калдыруга, килешүне өзү яки өзү турында язма хәбәр алганнан соң 30 

эш көне эчендә китерә. 

4.2. Район башкарма комитеты тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль берәмлек бюджетының финанс чаралары белән тәэмин 

ителгән очракта җаваплы"______________ нче тоташу ноктасына кадәр 

уза. 

4.3. Авыл җирлеге башкарма комитеты әлеге килешүдән бирелгән 

вәкаләтләрне финанслау буенча йөкләмәләрнең килеп чыгуын үтәмәгән 

очракта, район башкарма комитеты әлеге Килешүне өзүне, шулай ук 

тотылган зыянны каплауны таләп итәргә хокуклы. 

 

 

5. Килешүнең гамәлдә булу срогы, нигезләре һәм гамәлдә булу тәртибе 

 



5.1. Әлеге килешү бер елга төзелгән һәм расланганнан соң Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Советы карары белән үз көченә керә 

______________ нче тоташу ноктасына кадәр уза. 

 Әлеге килешү, әгәр якларның берсе дә әлеге килешүнең 5.1 пунктында каралган срок 

тәмамланганчы 3 ай эчендә аны өзү турында язма рәвештә белдермәсә, чираттагы елга 

(ләкин биш ел рәттән) озайтылган дип санала. 

Әлеге Килешүне озайткан очракта, язма рәвештә өстәмә килешү төзү таләп ителми. 

5.3     Әлеге килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылырга      мөмкин: 

  5.3.1. Килешү буенча. Әлеге килешүне өзү турында килешү Совет тарафыннан 

расланырга тиеш түгел____________________ авыл җирлеге башлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы тарафыннан кул куелган 

вакыттан үз көченә керә. 

5.3.2. Берьяклы тәртиптә тубэндэге очракта: 

- әлеге килешү шартларын үзгәртүгә китерә торган Россия Федерациясе законнарын 

үзгәртү; 

- әлеге килешү нигезендә үз йөкләмәләренең бер як тарафыннан берничә тапкыр 

үтәлмәү яки тиешенчә үтәлмәү (2 тапкыр һәм аннан да күбрәк) ; 

- әгәр вәкаләтләрне гамәлгә ашыру мөмкин булмаса, йә килеп туган шартларда әлеге 

вәкаләтләр җирлек башкарма комитеты тарафыннан мөстәкыйль рәвештә тормышка 

ашырылырга мөмкин. 

      5.4. Әлеге килешүне өзү турындагы белдерү берьяклы тәртиптә әлеге    килешүне 

өзгән көнгә кадәр кимендә җиде эш көне кала икенче якка җибәрелә, шул ук вакытта 

икенче якка килешүне вакытыннан алда өзүгә бәйле ба  

Әлеге килешүне өзү турында хәбәр Совет тарафыннан расланырга тиеш 

түгел___________ нче тоташу ноктасына кадәр уза.рлык югалтулар каплана. 

 

6. Йомгаклау нигезләмәләре 

6.1. Әлеге килешүгә барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр якларның үзара 

килешүе буенча кертелә һәм якларның вәкаләтле вәкилләре тарафыннан 

имзаланган һәм Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Советы тарафыннан расланган язма рәвештә өстәмә килешүләр белән 

рәсмиләштерелә, _________________ нче тоташу ноктасына кадәр уза. 

Өстәмә килешүләр әлеге килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора. 

 

6.2. Әлеге килешү белән җайга салынмаган, әмма аны гамәлгә ашыру 

барышында барлыкка килгән мәсьәләләр буенча яклар Россия Федерациясе 

законнарына таянып эш итәчәк. 

3.3. Әлеге Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле бәхәсләр сөйләшүләр 

үткәрү юлы белән яки суд тәртибендә хәл ителә. 

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

берәр нөсхәдә төзелде. 

 

Имзалары: 

 

                   Менделеевск ________________ /Ф. И. О./ 

муниципаль районы Башкарма комитет җитәкчесе 

 



 

 

_______________ ________________ /Ф. И. О./ 

Менделеевск муниципаль районы 

Татарстан Республикасы авыл җирлеге башлыгы 

 


