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РЕШЕНИЕ
№ 300

Биектау муниципаль районы башкарма комитеты һәм Биектау муниципаль 
районы составына керүче авыл җирлекләре башкарма комитетлары арасында 

җирлекләрнең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм төзелеш 
кагыйдәләрен эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне тапшыру турында

килешүләрне раслау турында

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында", 2003 ел, 6 нчы октябрь, 1Э1-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль район Советы

1. Биектау муниципаль районының Айбаш, Әлдермеш, Алан-Бәксәр, Каенлык, 
Олы Кавал, Олы Битаман, Бөреле, Биектау, Дачное, Дөбъяз, Иске Казан, Казаклар, 
Красносельское, Коркачык, Мәмдәл, Мүлмә, Семиозерка, Алат, Суыксу, Ташлы 
Кавал, Усад, Чернышевка, Чыпчык, Шәпше һәм Ямаширмә авыл җирлекләре җирле 
үзидарә органнарына җирлекләрнең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм 
төзелеш кагыйдәләрен эшләү һәм раслау буенча Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районы муниципаль берәмлеге вәкаләтләрен башкаруны тапшырырга.

2. Биектау муниципаль районы башкарма комитеты белән Биектау муниципаль 
районының Айбаш, Әлдермеш, Алан-Бәксәр, Каенлык, Олы Кавал, Олы Битаман, 
Бөреле, Биектау, Дачное, Дөбъяз, Иске Казан, Казаклар, Красносельское, Коркачык, 
Мәмдәл, Мүлмә, Семиозерка, Алат, Суыксу, Ташлы Кавал, Усад, Чернышевка, 
Чыпчык, Шәпше һәм Ямаширмә авыл җирлекләре башкарма комитетлары арасында 
җирлекләрнең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен 
эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне тапшыру буенча килешүләрне расларга һәм 
аларны каралыр өчен күрсәтелгән муниципалитетларның авыл җирлекләре 
Советларына җибәрергә.

3. Әлеге карарны Биектау муниципаль районы рәсми сайтында Интернет 
челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресында һәм Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы http://pravo.tatarstan.ru/ веб- 
адресында һәм урнашытырып халыкка җиткерергә.

4. Башкаруны контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы Советының 
законлылык, хокук тәртибе, җирле үзидарә һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр
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буенча даими комиссиясенә йөкләргә.
5. Әлеге Карар рәсми рәвештә бастырылып 

җиткерелгәннән соң) үз көченә керә.

Совет рәисе,
муниципаль район Башлыгы

чыкканнан соң (халыкка

Р.Г. Кәлимуллин



Расланган
Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районы Советы Карары 
белән
30.05.2019 №300

Җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен 
эшләү һәм раслау буенча Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы муниципаль берәмлеге вәкаләтләрен Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районы Айбаш авыл җирлегенә тапшыру турында

КИЛЕШҮ

________________ ав. « » июнь 2019 ел

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма комитеты, 
район Уставы нигезендә гамәл кылучы Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы башкарма комитеты Җитәкчесе Шәйдуллин Дамир Фәрит улы йөзендә һәм 
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы, авыл җирлеге Уставы 
нигезендә эш йөртүче Айбаш авыл җирлеге башкарма комитеты Айбаш авыл җирлеге 
Башлыгы Сәфиуллин Равил Рәкыйп улы йөзендә, Россия Федерациясе Бюджет 
Кодексы, “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында", 2003 ел, 6 нчы октябрь, 1Э1-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, 
15 статьясы 4 пункты белән эш йөртеп, җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне нәтиҗәле 
хәл итү максатыннан төзеделәр:

җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен 
эшләү һәм раслау буенча Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 
муниципаль берәмлеге (алга таба -  район) вәкаләтләрен Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль районы Айбаш авыл җирлегенә муниципаль берәмлегенә (алга 
таба -  җирлек) тапшыру турында әлеге килешүне.

1. Гомуми нигезл әмәл әр

1.1. Җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен 
эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне район тапшыра, ә җирлек кабул итә һәм 
тормышка ашыра.

1.2. Вәкаләтәрне тапшыру Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы муниципаль берәмлеге социаль-икътисади үсеше мәнфәгатьләрендә һәм 
җирлек тарафыннан аларны нәтиҗәле тормышка ашыру мөмкинлекләрен күздә тотып 
башкарыла.

1.3. Вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен район җирлеккә үз бюджетыннан 
бюджетара трансфертлар тәкъдим итә.

2. Якларның хокуклары һәм йөкләмәләре



2.1. Район хокуклы:
2.1.1. Җирлекләр тарафыннан вәкаләтләрне башкаруны үтәү буенча, шулай ук 

тәкъдим ителгән финанс чараларын (бюджетара трансфертлар) максатчан куллануны 
контрольдә тотуны тормышка ашыра.

2.1.2. Җирлектән финанс чараларны (бюджетара трансфертларны) куллану 
турында мәгълүмат алырга.

2.1.3. Максатчан кулланмаган очракта, күчерелгән финанс чаралары суммасын 
(бюджетара трансфертларны) кире кайтаруны таләп итәргә.

2.1.4. Җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш 
кагыйдәләрен эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне җирлек тарафыннан 
башкармаган очракта, күчерелгән финанс чаралары суммасын (бюджетара 
трансфертларны) кире кайтаруны таләп итәргә.

2.2. Район тиешле:
2.2.1. Тапшырылган вәкаләтләрне башкару өчен җирлек бюджетына, 

бюджетара трансфертлар рәвешендә финанс чараларны күчерергә.
2.2.2. Җирлеккә җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру һәм 
тапшырылган вәкаләтләрне тормышка ашыруда методик ярдәм күрсәтү өчен кирәкле 
мәгълүматны тапшыру.

2.3. Җирлек хокуклы:
2.3.1. Район тарафыннан тәкъдим ителә торган бюджетара трансфертларны истә 

тотып, җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен 
эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне финанс тәэмин итүгә.

2.3.2. Вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен кирәкле мәгълүматны районнан 
сорату.

2.4. Җирлек тиешле:
2.4.1. Җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне гамәлдә булган законнар 
нигезендә тормышка ашырырга.

2.4.2. Район тарафыннан бирелә торган финанс чараларын (бюджетара 
трансфертларны), бары тик җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм 
төзелеш кагыйдәләрен эшләү һәм раслау буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру 
буенча максатчан куллануны тәэмин итәргә.

2.4.3. Районга квартал саен вәкаләтләрне башкару барышы, финанс чараларны 
(бюджетара транфертларны) куллану турында хисап тәкъдим итәргә.

3. Бюджетара транфертларны тәкъдим итү тәртибе

3.1. Район ел саен, киләсе финанс елына район бюджетын кабул иткәндә 
җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен эшләү 
һәм раслау буенча тапшырыла торган вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен 
бюджетара транфертларның, бүлеп бирелә торган чараларның исемен тәгаенләп, 
күләмен ачыклый.

3.2. Бюджетара трансфертларның күләме киләсе финанс елына район бюджеты 
турында карар нигезендә билгеленелә.



Шул ук вакытта бюджетара трансфертларның күләме Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы нигезендә район бюджеты аныкланган вакытта үзгәрергә мөмкин.

3.3 Тапшырылган вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен чаралар тигез өлешләр 
белән ай саен күчереләләр.

3.4 Бюджетара трансфертлар формалашуы, күчерелүе һәм исәпкә алу Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә тормышка ашырыла.

4. Вәкаләтләрне башкаруны контрольдә тоту

4.1. Җирлекнең генераль планын, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен 
эшләү һәм раслау буенча тапшырыла торган вәкаләтләрне тормышка ашыру буенча 
контроль җирлек тарафыннан квартал саен вәкаләтләрне тормышка ашыру һәм 
финанс чараларын (бюджетара трансфертларны) куллану буенча хисап тәкъдим итү 
юлы белән тормышка ашырыла.

4.2. Тапшырылган вәкаләтләрне җирлек тарафыннан тиешенчә үтәмәү 
фактлары ачыкланган очракта (яки тормышка ашырмаганда), район тиешле беркетмә 
төзү өчен комиссия билгели.

4.3. Җирлек үзенә тапшырылган вәкаләтләрне тормышка ашыруда Россия 
Федерациясе законнары нигезендә җаваплылык йөртә.

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

5.1. Килешү 01.06.2019 елдан район җирлек Советлары вәкаләтләре срогы 
беткәнче гамәлдә була.

5.2. Әлеге килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылырга мөмкин:
а) яклар килешүе буенча;
б) бер яклы тәртиптә, түбәндәге очракта:
- федераль законнарның, Татарстан Республикасы законнарының үзгәрүе 

нәтиҗәсендә тапшырылган вәкаләтләрне тормышка ашыру мөмкин булмау белән 
бәйле рәвештә;

- әлеге Килешү нигезендә якларның берәресе тарафыннан йөкләмәләрен үтәмәү 
яки тиешенчә үтәмәү.

5.3. Берьяклы тәртиптә әлеге Килешүне өзү турында хәбәрнамә икенче якка бер 
айдан да соңга калмыйча җибәрелә..

6. Якларның җаваплылыгы

6.1. Җирлек тарафыннан аңа тапшырылган вәкаләтләрне тишенчә үтәмәү факты 
билгеләнү, әлеге Килешүне берьяклы өзү өчен нигез булып тора.

Килешүне өзү, документлар белән расланган фактта тотылган чыгымнарны 
алып, күчерелгән бюджетара трансфертларны өзү турында Килешүне имзалаган яки 
Килешүне өзү турында язма рәвештә хәбәрнамә алган көннән соң өч көн эчендә кире 
кайтаруга, шулай ук күчерелгән бюджетара трансферт суммасыннан 0,1% күләмендә 
штраф түләүгә китерә.



Тапшырылган чараларны максатчан кулланмаган очракта, җирлек чараларны 
кире кайтара һәм максатчан кулланмаган чаралар суммасыннан 0,1% күләмендә 
штраф түли.

7. Йомгаклау нигезләмәләре

7.1. Әлеге Килешүне үтәү белән бәйле барлык бәхәсләр, сөйләшүләр алып бару 
һәм килештерү процедуралары уздыру юлы белән хәл ителә. Килешүгә килмәгән 
очракта, бәхәс закон белән билгеләнгән тәртиптә, суд тарафыннан хәл ителә.

7.2. Килешүгә кертелгән барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр якларның үзара 
килешүе буенча кертелә һәм өстәмә килешү белән язма рәвештә рәсмиләштерелә. 
Өстәмә килешүләр әлеге Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора.

7.3. Әлеге Килешү белән җайга салынмаган, ләкин аны тормышка ашыруда 
килеп туа торган барлык мәсьәләләр буенча, яклар гамәлдәге законнар нигезендә эш 
йөртергә тиешле.

7.4. Әлеге Килешү бертигез юридик көчкә ия булган ике нөсхәдә (һәр як өчен 
берәр нөсхәдә) төзелде.

Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль 
районы башкарма комитеты

Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль 
районы башкарма комитеты 
җитәкчесе
___________ Д.Ф.Шәйдуллин
М.у.

Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль 
районы Айбаш авыл җирлеге 
башкарма комитеты

Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль 
районы Айбаш авыл җирлеге 
башкарма комитеты җитәкчесе
_____________ Р.Р.Сәфиуллин
М.у.


